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Tryb:
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot)” określonej
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„Rernonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy
Konstancin-Jeziorna w 2019 r etap II”
—

Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

—

etap II

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. I 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.U.UE.L.2016.1 19.1

z dnia

04.05.2016 r).; dalej „RODO”, w odniesieniu do danych osobowych:
1)

osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę,

2)

osób fizycznych wskazanych jako osoby do kontaktu,

3)

innych osób fizycznych odpowiadających za wykonanie umowy, jeżeli takie dane zostały
Zamawiającemu udostępnione,

•

administratorem
ul.

Piaseczyńska

danych
77,

osobowych
05-520

jest

Gmina

Konstancin-Jeziorna;

Konstancin-Jeziorna,

tel.:

(22)

484

dane
23

kontaktowe:
00,

e-mail:

urzad@konstancinjeziorna.pl;
•

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Konstancin-Jeziorna jest Pan Mateusz Siek;
kontakt: e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl, tel.: 605 976 900;

•

dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Reinonty
nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

—

etap II”

nr postępowania: ZP.271A..2O19, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
•

odbiorcami danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacji postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
Pzp;

•

dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. I
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ajeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

•

obowiązek podania danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, bezpośrednio ich
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 danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

•

osoba, o której mowa w pkt 1-3 powyżej, posiada:
—

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; w przypadku, gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. l-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia;

—

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
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publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
—

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 (jeżeli na mocy
art. 18 ust. I przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać z
wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub 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); wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. I RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;

—

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoby, o których
mowa w pkt 1-3 powyżej, uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza
przepisy RODO:

nie przysługuje osobom, o których mowa w pkt 1-3 powyżej:
—

—

—

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e kODO 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 danych osobowych tych osób jest art. 6 ust. I lit. c RODO.

Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 3 A do SIWZ).

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp i art. 24aa ustawy Pzp
oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej „S1WZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych
zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku

—

etap II.

Zadaniem Wykonawcy będzie systematyczna, na podstawie przekazanych przez
Zamawiającego zleceń szczegółowych, naprawa dróg o nawierzchni asfaltowej,
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zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna. Remont nawierzchni
asfaltowych dotyczy naprawy ubytków, wyłuszczeń oraz nieciągłości nawierzchni
asfaltowych.

standardowych

Opis

czymości

remontowych

został

podany

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Zestawienie wszystkich
robót, wraz z zaplanowaną ilością podane zostało w przedmiarze oraz formularzu
ofertowym.
2. Opis standardowych czymości remontowych podany został w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót.
3. Zestawienie robót, wraz z planowaną do wykonania ilością jednostek, podane jest
w poniższym przedmiarze robót.
Podstawa
wyceny

.

Rodzaj robot

Jednostka
miary

Ilość
jednostek

2
m

200

2
m

300

SST
pkt 2.2.

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
mieszanką mineralno asfaltową o grubości warstwy
4 cm, o powierzchni do 5 m
, z ręcznym obcinaniem
2
krawędzi.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
mieszanką mineralno asfaltową o grubości warstwy
5 cm, o powierzchni do 5 m
, z uzupełnieniem
2
destruktem asfaltowym podbudowy o gr. śr. 8 cm z
ręcznym obcinaniem krawędzi. z ręcznym obcinaniem
krawędzi.

SST
pkt 2.3.

Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką
mineralno asfaltową, z użyciem rozściełacza
cło układania mieszanek mineralno-asfaltowych,
grubość warstwy, po zagęszczeniu 5 cm,
powierzchnia nawierzchni powyżej 5 m.

2
m

800

4.

SST
pkt 2.4.

Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką
mineralno asfaltową wraz z wzmocnieniem
podbudowy warstwą wyrównawczą (mieszanka
mineralno-asfaltowa) o śr. gr. 2 cm- 50 km/m
,
2
z użyciem rozściełacza cło układania mieszanek
mineralno-asfaltowych, grubość warstwy,
po zagęszczeni 5 cm,
powierzchnia nawierzchni powyżej 5 m
.
2

2
m

500

5.

SST
pkt 2.5.

Zabezpieczenie technologiczne ubytków nawierzchni
destruktem asfaltowym p I m
.
3

3
m

4

6.

SST
pkt 2.6.

Zabezpieczenie technologiczne ubytków nawierzchni
destruktem asfaltowym powyżei 1 m
.
3

3
m

100

7.

SST
pkt 2.7.

Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji
sanitarnej i deszczowej betonem klasy C 12/15.

szt.

5

8.

SST
pkt 2.8.

Regulacja wysokościowa zaworów wodnych
i gazowych betonem klasy C 12/15.

szt.

5

—

L

SST
pkt 2.1.

—

2.

—

3.

-

—

-

-

-
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4. Wykonawca nie będzie wnosił zastrzeżeń ani roszczeń w jakiejkolwiek formie, jeśli
ilość robót rzeczywiście wykonanych, a następnie rozliczonych na podstawie obmiarów
powykonawczych, będzie inna niż podana ww. przedmiarze robót.
5. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
5.1 Zadanie realizowane będzie na podstawie pisemnych, szczegółowych zleceń
wystawionych przez Zamawiającego. Zlecenia będą przekazywane drogą
elektroniczną lub faksem, a następnie potwierdzane w formie pisemnej. Jako dzień
otrzymania zlecenia przez Wykonawcę liczy się dzień przesłania wiadomości drogą
elektroniczną lub faksem. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić
Zamawiającemu fakt otrzymania zlecenia drogą elektroniczną lub faksem.
5.2 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót w terminie do 10 dni roboczych
od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę. Termin ten może być przedłużony
ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne nieprzewidziane
czynniki techniczne, nie leżące po stronie Wykonawcy. Ewentualne przedłużenie
terminu zakończenia robót, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
po pisemnym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego oraz wskazaniu przez
Wykonawcę przyczyn przedłużenia terminu zakończenia robót,
z udokumentowanym uzasadnienierri. że przyczyny przedłużenia wykonania robót
i powód ich przedłużenia nie leży po stronie Wykonawcy.
5.3 W przypadku, gdy uszkodzenie nawierzchni mogłoby spowodować zagrożenie dla
użytkowników dróg lub ich pojazdów, wymagany jest jednodniowy termin
rozpoczęcia prac. Termin ten nie będzie mół być przedłużony ze względu
na niewłaściwe warunki atmosferyczne.
5.4 Roboty w ramach zleceń szczegółowych należy realizować nieprzerwanie, w ciągu
kolejnych dni roboczych, aż do całkowitego zakończenia realizacji zlecenia. Ilekroć
mowa jest o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku
do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5.5 W przypadku przerwania realizacji robót lub przekroczenia terminu zakończenia
realizacji roboty, o którym mowa w 5 ust. 4 Wzoru umowy Zamawiający wyśle
wiadomość elektroniczną lub faksem do Wykonawcy z wezwaniem do zakończenia
robót, wskazując jednocześnie nowy termin zakończenia robót, co następnie
zostanie potwierdzone pisemnie przez Wykonawcę. Niepodjęcie robót przez
Wykonawcę w ciągu 48 godzin, od momentu otrzymania powyższego wezwania
lub przekroczenie terminu, który zostanie wskazany w powyższym wezwaniu,
uprawnia Zamawiającego do naliczania kary umownej określonej w umowie
(załącznik nr 7 do SIWZ), począwszy od dnia następnego po dniu przekazania
wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego.
5.6 Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty o których mowa w SST
w pkt 2.1-2.8 minimum na okres 6 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru.
Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
5.? Szczegółowy opis robót, które będą wykonywane w ramach przedmiotowego
zamówienia jest zawarty w Specyfikacjach Technicznego Wykonania i Odbioru
Robót, stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. Zlecenia szczegółowe będą
rozliczane na podstawie cen jednostkowych oraz obmiaru powykonawczego,
zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Obmiary
powykonawcze będą uwzględniały faktyczne czynności wykonane przez
Wykonawcę w celu osiągnięcia wymaganego efektu technicznego i estetycznego.
5.8 Suma wartości wszystkich zleceń szczegółowych wykonanych w oparciu
o zawartą umowę, nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na realizację
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zamówienia wskazanej w umowie (załącznik nr 7 do SIWZ), która będzie
wiązala Zamawiającego i Wykonawcę.
5.9 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
5.10 Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji
lokalnej w terenie.
5.11 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku rozpoznania lub
mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia.
5.12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej,
o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisane w STWiOR za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy
Pzp.
5.13 W przypadku, gdy w STWiOR pojawią się wskazania znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć, zgodnie z przepisem
art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia
i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod
względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach
Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych,
wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania
równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów (materiałów i technologii
wykonania) wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiOR.
Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosowal materiały
rozwiązania
równoważne do określonych w dokumentacji, zobowiązany jest do ujawnienia
tego faktu w złożonej ofercie poprzez wskazanie materiału równoważnego,
jego cech oraz producenta. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych
materialów na podstawie dokumentów (dokumentacja techniczno-ruchowa,
karta materiałowa, itp.) wystawionych/publikowanych przez producenta
danego materiału.
-

6.

Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące
wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie
umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia:
1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby
wykonujące bezpośrednio roboty budowlane były zatrudnione przez Wykonawcę
lub odpowiednio przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli
wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepisu art. 22
1 ustawy z dnia 26 czerwca 19”74 r.
Kodeks pracy (Dz. U
z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
2) Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez
Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć
Zamawiającemu:
a) aktualne oświadczenia, że osoby, o których mowa w ust. 6 pkt 1) są
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisanej przez
osobę/y upoważnionąle do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez
Wykonawcę umocowaną. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie,
Wykonawca
przedstawia
Zamawiającemu
oświadczenia
dotyczące
Podwykonawców. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
—
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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) zaświadczenie wlaściweo oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.
3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia oraz zaświadczenia, o których mowa
w pkt 2) lit. a) i b) w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało
Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy.
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

III. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia
2019 roku.

-

od dnia zawarcia umowy do dnia 30 łistopada

Umowa ulegnie rozwiązaniu przed powyższym terminem w momencie, gdy suma
wartości wynagrodzenia za wykonane roboty osiągnie wartość równą środkom
finansowym jakie Zamawiąjący przeznaczył na reałizację zamówienia i wskazał
w umowie (załącznik nr 7 do SIWZ). Rozwiązanie umowy na podstawie tego
postanowienia, nie zwalnia żadnej ze Stron z obowiązku wykonania zobowiązań z tytułu
wykonanych do tego czasu robót.

1.

2.
3.

Zamawiający
dopuszcza
możliwość
wykonania
części
zamówienia
przez
podwykonawców. Informację o podwykonawcach Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć
w załączniku nr 8 do SIWZ i złożyć wraz z ofertą.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania flrm podwykonawców.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca
podał, o ile są już znane, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane wykonywane w miejscu
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,
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4.

5.

6.

7.
8.

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu. że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
oświadczenie. o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo znajdują się w załączniku
nr 9A i 9B do SIWZ. Stanowią one minimalne postanowienia, które muszą pojawić się
w umowie o podwykonawstwo. Wykonawca może ponadto wprowadzać własne
postanowienia do urnowy o podwykonawstwo pod warunkiem, iż nie będą one stać
w sprzeczności z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 9A lub 9B do SIWZ.

VI. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VII. Zamówienie podobne

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.

VIII. Oferta wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IX. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
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Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

2.

3.

Zamawiający oceni. czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
o których mowa poniżej w ust. 3, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń
łub dokumentów żądanych przez Zamawiającego i wymienionych w rozdziale XI
SIWZ, potwierdzających spełnienie tych warunków.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z formułą „spełniaJnie spełnia”. Warunek graniczny
„spełnia”.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2)

spełniają następujące warunki dotyczące:
a)

zdolności technicznej łub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał
dwie roboty budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, tj. polegające na remoncie nawierzchni bitumicznych dróg,
o wartości brutto 130 000, 00 zł każda.
—

b)

zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

osób

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby,
które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne
do wykonywania zamówienia, w tym jedna osoba, która będzie:
-

posiadającym wyższe wyksztalcenie kierunkowe
kierownikiem budowy
(inżynieria lądowa lub równoważne) oraz uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, lub równoważne.
—

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wypełnienia przez
niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 23 ustawy Pzp, tj.:
4.1.
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;
4.2. 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. z 2018 r., poz. 1600, z późn.
—

-
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zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1263);
b)
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 20 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600,
z późn. zm.);
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. z 2012 r., poz. 769);
4.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta, prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w ust. 4.2;
4.4. 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;
4.5. 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 który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
4.6. 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;
4.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4.8. 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 imlej 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;
4.9. 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;
4.10. 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 2018 r., poz. 703 z póź. zm);
4.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
-
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4.12. 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 2018 r., poz. 798 z póź. zm.), 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;
A także w przypadku wystąpienia następujących przesłanek opisanych w przepisie art. 24
ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp:
4.13. w stosunku do Wykonawcy 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 2019 r., poz. 243, z późn. zm.) 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 2019 r.
poz. 498, z późn. zm.);
4.14. Wykonawca 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
jeżeli nie upłynęły 3 lata
od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
4.15. Wykonawca, 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, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania jeżeli
nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 4.2 i 4.3 oraz 4.5 4.9 lub
4.13 4.15 SIWZ, 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 łub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 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.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie ust. 5.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 4.8 S1WZ przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
—

—

—

-

—

—
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8.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oceny ofert w pierwszej
kolejności, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

XL Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1.

2.

3.

Wykonawca zalącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia:
1) w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2
do S1WZ);
2) w przedmiocie niepodlegania wykluczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ).
Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wezwie Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (do złożenia
których Zamawiający wzywa w okolicznościach wskazanych w ust. 2).
1) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale X ust. 3
pkt. 2) lit. a) S1WZ złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane (załącznik nr 4 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dowody
potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty 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) W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w rozdziale X ust. 3
pkt. 2) lit. b) SIWZ
złoży wykaz osób kierowanych 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,
—

-

-

—
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doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czyr[ności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ);
2) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

1) odpis 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 Pzp;
2) oświadczenie Wykonawcy 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.
UWAGA: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp
Wykonawca, zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania
z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia załącznik nr 6 do SIWZ.
—

4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w rozdziale XI SIWZ, jeżeli:
1) Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w rozdz. XI S[WZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2019 r., poz. 700 z póź. zm.). W takim przypadku Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
2) Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu
Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 968
z późn. zm.) oraz wydruków z systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o Centralnej
Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej i punkcie Informacji dla
Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 647 z późn. zm.),
3) Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdziale XI
SIWZ. które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności
oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie
z art. 97 ust. I ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia
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spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1)
ppkt 1)
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 6 stosuje się.
8. 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.
9. Składane dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem.
10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, innych niż
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest
-

wersją wiążącą.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) Zamawiający może żądać
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
15. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników
do niniejszego Rozdziału, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami,
co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.
16. Każda poprawka w treści dokumentów. a w szczególności każde przerobienie.
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie. przesłonięcie korektorem, etc powinny być
podpisane przez Wykonawcę.
17. Podpisanie dokumentów i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być
dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub
nieczytelny podpis wraz z imienną pieczęcią osoby podpisującej dokument lub
poświadczającej kopię).
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18. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich (należy wypełnić załącznik nr 8A
do SIWZ i złożyć go wraz z ofertą).
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający żąda 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 ust. 3 pkt 2) ppkt 1).
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. I pkt 13—22 i
ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy 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 innego podmiotu, 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:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową
lub ekonomiczną.

8)

W celu oceny czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny. czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy
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wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia.
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi. których wskazane zdolności dotyczą.

XII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami,
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz tryb
udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

2.
3.

4.

Zamawiający przewiduje trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, tj. pisemnie, faksem
lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 3.
Każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić
fakt otrzymania korespondencji faksem lub drogą elektroniczną.
Wszystkie oświadczenia i inne dokumenty muszą być składane przez Wykonawcę
w formie wskazanej w 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z póź. zm,).
z zastrzeżeniem 2 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Teclrnologii z dnia
16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).
Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.

Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ:
1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert Wykonawca może zwracać się
do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ kierując swoje zapytanie na piśmie na
adres Zamawiającego, na faks /22/ 484 23 09 lub na adres elektroniczny
zarnowienia konstancin/eziorna.pl
Zamawiający zwraca się z prośbą o przesyłanie treści zapytań również w wersji
edytowalnej na adres: zainowien ja (iikonstancinjeziorna. p1
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż zostało to
określone w art. 38 ustawy Pzp pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez
ujawniania źródła zapytania.
4. Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami SIWZ zamieszczanymi
na stronie internetowej Zamawiającego
w związku z czym zaleca się bieżące
monitorowanie strony internetowej Zamawiającego w celu zapoznania się
z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami lub
modyfikacjami S 1WZ.
5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
-

—
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Pani Renata Skonieczna
Tel. /22/4842481, /22/484 24 80, faks /22/484 23 09
zarnowienia konstancinieziorna.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 900 15°°
-

XIII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ
1.
2.
3.

4.

Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku. przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ.
Dokonana w ten sposób zmiana zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
Jeżeli w wyniku zmiany SIWi, która nie spowoduje zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

Przystępując do przetargu, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
3 900,00 zł (siownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100)
1. Wadium może być wnoszone w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych
w rozdziale XIV ust. 1 pkt 2-5 SIWZ może zostać wystawiony na jednego
z Wykonawców.
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr
15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 (liczy się data wpływu na podany rachunek
bankowy).
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
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6.

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu (w tytule)
przelewu należy wpisać Wadium
postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego nr ZP.271.18..2019.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty potwierdzenia dokonania wpłaty wadium.
7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądze oryginał należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego
w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna. parter, Biuro Obsługi Klienta, przed
upływem terminu składania ofert, natomiast kopię należy zamieścić w ofercie.
8. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której
mowa w ust. 1 pkt 3 4 powyżej. zaleca się, aby dokument gwarancji zawierał między
irmymi następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego)
gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib i adresu;
2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania
nadanego przez Zamawiającego;
3) kwotę gwarancji;
4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi
związania ofertą);
5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty
gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Dokumenty
muszą zachowywać ważność przez cały okres. w którym Wykonawca jest
9.
związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady
jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa
ustawa Pzp.
—

-

—

Zwrot wadium
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano.
3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę. któremu
zawrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane.
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego w przypadku, gdy:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
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7.

8.

1.
2.

3.

4.
5.

1.
2.
3.

Na mocy art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zostanie zatrzymane wadium Wykonawcy, jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń.
potwierdzających okoliczności. o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
W ofercie należy podać numer rachunku bankowego (w przypadku wadium
wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie
Zamawiający dokona zwrotu wadium.

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający
wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osobalosoby
podpisująca/e ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi
obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone
wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa
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należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa
była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania
pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu
Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 986
z późn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie
Informacyjnym dla Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz.647 z późn. zm.).
Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
1) wymagane dokumenty wskazane w rozdziale XI ust. 3 pkt 2) ppkt 2) powinny być
złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie;
2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia;
3) Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika
musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania.
Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być
podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie
przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu
złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie
pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii;
4) do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika
należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby udzielająca pełnomocnictwa
była upoważniona do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania
pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu
z Krąjowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi
aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krąjowym Rejestrze Sadowym (Dz. U.
z 2018 r., poz. 968 z późn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. I
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz.
647 z późn. zm.);
5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia wykonywane będą z Wykonawcą lub
pełnomocnikiem.
6) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się
na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane
dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
a nie pełnomocnika tych Wykonawców;
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Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa
w Rozdziale XI, ust. 18 pkt 1)- 8) SI\yZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, wjakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ.
Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
do S1WZ.
Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana przez
Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty. a w szczególności każde przerobienie.
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem i inne, powinny być
podpisane przez Wykonawcę.
Podpisanie oferty powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby
podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).
Oferta oraz oświadczenie muszą być czytelne.
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób
niebudzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz
powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również
wykazać, nie później niż w terminie składania ofert. że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1010 ). Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie
zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny,
organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku
do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Inforrnacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010)” zaleca
się, aby były trwale, oddzielnie spięte.
Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach
i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie,
że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu
do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana
oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA”, z powołaniem się
na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA”
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany,
po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu
do oferty.
Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną
przez siebie ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty zawierające oferty wycofane nie będą otwierane i zostaną zwrócone
Wykonawcy na adres wskazany na kopercie.
-

12.

13.

14.
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15. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca powinien przestawić, pod rygorem wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zalącznik nr 6 do SIWZ.
16. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone”
należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:
-

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

oraz napis:
Oferta na:
„Rernoizty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna
w 2019 etap II”
—

Nie otiieiać przed dniem .2O]9 r., godz.Q

1. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust. 16 niniejszej SIWZ
należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2..
2019 r.
do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin
Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, parter, Biuro Obsługi
Klienta.
2. Przez skuteczny termin złożenia oferty rozumie się stawiennictwo w Biurze Obsługi
Klienta, o którym mowa ust. 1 powyżej i zgłoszenie obecnemu tam pracownikowi
kancelarii zamiaru złożenia oferty i następnie jej bezzwłoczne złożenie. Zgłoszenia
należy dokonać do godziny określonej w niniejszej SIWZ i może być ono dokonane
poza kolejnością.
3. Jako ofertę złożoną w terminie Zamawiający uzna ofertę, dla której dokonano
zgłoszenia, o którym mowa w ustępie 2, do godziny 10:00:59 s wg wskazań zegara
Zamawiającego, umieszczonego w miejscu składania ofert wskazanym w ustępie I.
i bezzwłocznego jej złożenia.
4. Zamawiający informuje, iż obowiązuje u niego Elektroniczne Zarządzanie
Dokumentacją.
5. Wykonawca, który osobiście składa ofertę. otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia
oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień. godzina) oraz numerem, jakim
oznakowana została oferta w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
w sposób umożliwiający wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty.
6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie
terminu składania ofert.
7. Oferta złożona po terminie na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania jej na jawnym posiedzeniu
Komisji Przetargowej.
..
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Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej o godz.
10:30 w dniu, w którym uplywa termin składania ofert, w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77, Sala
Konferencyjna nr 7 (parter). Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający
poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
Informacje, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału. zostaną zamieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego, niezwłocznie po otwarciu ofert.

XIX. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN i będzie stanowić wynagrodzenie
Wykonawcy. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w S1WZ oraz
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia. Cena
oferty brutto winna być obliczona jako suma 8 wyszczególnionych w formularzu
ofertowym wartości robót netto i powiększona o podatek VAT w stawce obowiązującej
w dniu złożenia oferty.
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych walutach.
3. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1) wartość brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi,
2) wartość brutto przedmiotu umowy należy liczyć na podstawie następującego
wzoru:
„Cena jednostkowa netto”

*

„ilość”

„Wartość robót netto”

Suma wszystkich „Wartości robót netto”
„Razem wartość netto”

+

=

„Razem wartość netto”

podatek od towarów i usług VAT”

=

„Wartość brutto”

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały
we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

XX. Opis kryteriów oceny ofert
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1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie określonymi
poniżej kryteriami.
2. Oferty, oceniane będą punktowo: 1% = I pkt.
Punkty obliczane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zgodnie
z zasadami matematyki.
3. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) kryterium 1: cena oferty brutto
waga 90 %
2) kryterium 2: okres udzielonej gwarancji
waga 10 %
-

-

4. Przez kryterium cena oferty brutto rozumie się cenę oferty brutto podaną
w formularzu oferty, zawierającą wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia. Najwyższą liczbę punktów
90 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną
brutto. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 pkt.
5. Przez kryterium okres udzielonej gwarancji rozumie się podany w formularzu
ofertowym okres udzielonej gwarancji. Najwyższą liczbę punktów 10 pkt o[rzyrna
oferta z najdłuższym wskazanym okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu
okresu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest podać okres udzielonej
gwarancji w miesiącach. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 pkt.
Zamawiający wyniaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty, o których mowa
w SST w pkt 2.1-2.8 minimum na okres 6 miesięcy od daty bezusterkowego
odbioru;
W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 6 miesięcy oferta zostanie
odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 12 miesięcy
lub dłuższym oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą liczbę pkt w kryterium 2
oceny ofert (10 pkt).
6. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym oferentom przyznawane
będą punkty za powyższe kryteria wg następujących wzorów:
1) cena oferty brutto: 90 % = 90 pkt
Cmin
X 90
Cn
P
liczba punktów badanej oferty
najniższa cena spośród oferowanych
C min
Cn
cena badanej oferty
—

—

—

—

—

2)

okres udzielonej gwarancji: 10 % = 10 pkt
OTbo
T=
X10
OT max 12 miesięcy

T

liczba punktów badanej oferty
okres udzielonej gwarancji oferowany w badanej ofercie
OTinax
oferowany, najdłuższy okres udzielonej gwarancji spośród
złożonych Ofert (maksymalnie 12 miesięcy).
Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić
końcową ocenę oferty wedłu wzoru.
Pp=P-ł-T
Pp łączna ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę
—

OTb

—

—

-

7.

—
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8. Punkty obliczane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku
z uwzględnieniem zasad matematyki. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta,
która po uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację
(maksymalnie 100 punktów).
9. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.
10.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), Zamawiający.
w celu oceny takiej oferty, dolicza do podanej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca. składając
ofertę, informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego tj. konieczności odprowadzenia
bezpośrednio przez Zamawiającego podatku VAT do właściwego Urzędu Skarboweo,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która po uwzględnieniu powyższych
kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację (maksymalnie 100 punktów).
12. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
13. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację oraz cena tych ofert będzie taka
sama, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert
dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem,
że Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

XXI. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

1. Komisja Przetargowa dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących
warunków:
1) czy Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. I b ustawy Pzp i nie
podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. S pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp,
2) czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Pzp, jak również
w niniejszej S1WZ i tym samym nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89
ust. 1 ustawy Pzp.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia. o którym mowa w art. 25a ust. I ustawy
Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności. o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 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
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udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
3. 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.
4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
6. Komisja Przetargowa dokona zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp
w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich.
7. Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w obliczeniach
zawartych w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w szczególności takich jak:
1) błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów
i usług (VAT);
2) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług
(VAT);
3) błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania,
mnożenia i dzielenia.
Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia
oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste
omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.
8. Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w ofercie
poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ,
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
9. O dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust. 8,
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
Wykonawca, którego oferta została poprawiona na podstawie ust. 8, jest zobowiązany
złożyć pisemne oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na poprawienie omyłki
w ciągu 3 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w niniejszym ustępie
zdaniu pierwszym, pod groźbą odrzucenia jego oferty z postępowania na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
10. W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert w toku ich badania Zamawiający
będzie żądać od Wykonawców wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp
(dotyczących oświadczeń lub dokumentów). art. 87 ust. I ustawy Pzp (dotyczących
treści oferty) lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących rażąco niskiej ceny w
stosunku do przedmiotu zamówienia).
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
12. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na
wniosek po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
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o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca skiadając ofertę zastrzegł sobie
w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym
uczestnikom postępowania.
13. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Pzp.
14. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zarnawiąjącego 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.
15. 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.
16. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. I
ustawy Pzp.
1”7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzaj ących, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału
w postępowaniu. a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
18.Zamawiający informuje, że przed otwarciem ofert ogłosi wysokość środków
finansowych przewidzianych do realizacji zamówienia.

XXII. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XXIII. Formalności, które zostaną dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty 0:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty. podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko.
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
uzasadnienie jej wyboru. a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
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3)

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieści informacje.
o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy Pzp
na stronie internetowej
Zamawiającego.
2. Wykonawca, którego oferta została uznana przez Zamawiającego jako
najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu
zawarcia umowy.
3. Wybrany Wykonawca po wyborze, a przed zawarciem umowy, bez wezwania,
przekaże Zamawiającemu następujące informacje:
1) nr konta bankowego, na które będą dokonywane płatności;
2) wskaże osoby do reprezentacji w umowie;
3) wskaże osoby uprawnione do utrzymywania bieżących kontaktów;
4) kopie dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą pełniły funkcję
kierownika
budowy
i
kierowników
ubezpieczone
robót są
od
odpowiedzialności cywilnej i przynależą do odpowiedniej Izby Inżynierów
Budownictwa lub organizacji równoważnej;
5) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia (Konsorcjum);
6) kosztorysy ofertowe każdej z branż poszczególnych ulic wykonany zgodnie z
zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych iy programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.);
7) najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi ważną polisę
ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem umowy na kwotę minimum 130 000,00 zł.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał 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 ponownej oceny, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy

2.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana. zobowiązany jest wnieść najpóźniej
w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10% ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie może być wnoszone w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
-kredytowej, 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).
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Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż
wymienione powyżej.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu. Zamawiający przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa
w niniejszej SIWZ, na cały okres realizacji umowy. w tym na okres rękoj mi,
z zastrzeżeniem ust. 8, 9 i 10.
7. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną łub kilka form wymienionych w niniejszej SIWZ.
8. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz powinno uwzględniać
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100 % całego
zabezpieczenia z terminem do wykonania zamówienia i uznania go przez
Zamawiającego za należycie wykonane (zakończenia realizacji przedmiotu umowy),
w wysokości 30 % całego zabezpieczenia z terminem do upływu okresu rękojmi.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostało wniesione w pieniądzu
(70 % kwoty zabezpieczenia), o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w terminie
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za
należycie wykonane tj. od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (pozostałe
30% kwoty zabezpieczenia) zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
11. Kwota zabezpieczenia wskazana w ust. 10 służy zabezpieczeniu wszelkich roszczeń
Zamawiającego z tytułu wad i usterek stwierdzonych w okresie obowiązywania
rękojmi i gwarancji jakości, o których mowa w * 9 wzoru Umowy (załącznik nr 7 do
S1WZ).

12. Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych
z usuwaniem wad, to zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia.
13. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
14. Zasady rękojmi zostały określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).
15. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej
i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty
zabezpieczenia.
16. Zmiany formy gwarancyjnej zabezpieczenia należytego wykonania umow mogą być
dokonywane
z zachowaniem
ciągłości
zmniejszania
i
bez
wysokości,
a w szczególnych wypadkach określonych ustawą Pzp za zgodą Zamawiającego.
—

XXV. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia, które będą
wprowadzone do umowy, oraz zmiany w stosunku do treści oferty, jakie
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1.
2.

Obowiązki Stron określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty w zakresie wynikającym z art. 144 ustawy Pzp oraz w okolicznościach
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

XXVI. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI
ustawy Pzp.
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr

1
Formularz ofertowy.
2
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
3 A Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
nr 4
Wykaz wykonanych robót budowlanych.
nr 5
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego.
nr 6
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
nr 7
Wzór umowy.
nr 8
Informacja dotycząca podwykonawców.
nr 8 A Zobowiązania podmiotu trzeciego.
nr 9 A i 9 B Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których
mowa w art. 36 ust. 2 pkt illit a) i b) ustawy Pzp.
nr 10
STWiOR
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Podpisy członków Komisji Przetargowej:
1)

Piotr Szczepanik

2)

Antoni Kobus

3)

Renata Skonieczna

-

-

-

przewodniczący
członek
sekretarz

Zatwierdzam
\\LI.J/LlL,t

i”ś)
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy
Firmalnazwalimię i nazwisko Wykonawcy”

Siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy”

NIP”
REGON
KRS

Kontakt:
Adres do korespondencji

tel:

e-mail”

fax.”

1. Zgłaszam swój udział w przetargu nieograniczonym pn. „Remont
nawierzchni bitum icznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna
w 2019 r—etap II”
2. Oferuję wykonanie roboty budowlanej, będącej przedmiotem zamówienia za
cenę: brutto
zł.
(słownie”
)„ w tym
podatek yAT%, tj
%„ ustaloną zgodnie z poniższym zestawieniem:

Podstaw
lp.
a
wyceny

Rodzaj robót

Remont cząstkowy nawierzchni
mieszanką mineralno

L

SST
pkt 2.1.

Cena
Wartość
Jedno Ilość jednostk
robót
stka jedno
owa
netto
miary stek
netto
/zl/
zi/jed.

warstwy

4

—

bitumicznych

asfaltową o grubości

cm, o powierzchni do

5

, z ręcznym
2
m

obcinaniem krawędzi.

2
m

200

2
m

300

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
mieszanką mineralno
warstwy

5

—

asfaltową o grubości

cm, o powierzchni do

5

, z
2
m

uzupełnieniem destruktem asfaltowym

2.

SST
2.2.

pkt

podbudowy o gr. śr.

8 cm

z ręcznym obcinaniem

krawędzi.
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Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką
mineralno asfaltową, z użyciem rozściełacza
do układania mieszanek mineralno-asfaltowych,
grubość warstwy, po zagęszczeniu 5 cm,
powierzchnia nawierzchni nowyżei S m
.
2
Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką
mineralno asfaltową wraz z wzmocnieniem
podbudowy warstwą wyrównawczą (mieszanka
mineralno-asfaltowa) o śr. gr. 2 cm- 50 kmlm
,
2
z użyciem rozściełacza do układania mieszanek
mineralno-asfaltowych, grubość warstwy, po
zagęszczeni 5 cm,
powierzchnia nawierzchni powyżej 5 m.
—

SST
3.

pkt 2.3.

-

800

—

4.

SST
pkt 2.4.

5.

S ST
pkt 2.5.

SST
pkt 2.6.

-

-

Zabezpieczenie technologiczne ubytków
nawierzchni destruktem asfaltowym
1 m
.
3
Zabezpieczenie technologiczne ubytków
nawierzchni destruktem asfaltowym
powyżej 1 m
.
3
-

m

600

3
m

4

3
m

100

—

7.

SST
pkt 2.7.

Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji
sanitarnej i deszczowej betonem klasy Cl2/15.

szt.

5

8.

SST
pkt 2.8.

Regulacja wysokościowa zaworów wodnych
i gazowych betonem klasy C 12/15.

szt.

5

Razem wartość netto 1zł!
Razem VAT

%

Razem wartość brutto 1zł!

3. Akceptuję 21 dniowy termin od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
4. Deklaruję zakończenie realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.11.2019 r.
5.

Oświadczam, iż udzielam gwarancji na wykonane roboty o których mowa w SST
w pkt 2.1-8 na okres
miesięcy od daty bezusterkowego odbioru;
Uwaga:
Przez kryterium okres udzielonej gwarallcji rozumie się podany w formularzu ofertowym okres udzielonej gwarancji. Najwyższą
liczbę punktów 10 pkt otrzyma oferta z najdłuższym wskazanym okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu okresu udzielonej
gwarancji Wykonawca zobowiązany jest podać okres udzielonej gwarancji w miesiącach.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty, o których mowa w SST w pkt 2.1-8 minimum na okres 6
miesięcy od daty bezusterkowego odbioru;
W prz\padku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 12 miesięcy oferta zostanie odrzucona, a w prz)padku złożenia oferty z
okresem gwarancji równym 12 miesięcy łub dłuższym oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą iłość pkt w kryterium 2
oceny ofert (10 pkt).
—

6.

Oświadczam. że posiadałem wiedzę o możliwości dokonania wizji lokalnej oraz jej
dokonałem I nie dokonałem*.
7. Oświadczam, że jestem/nie jestem* małym lub średnim przedsiębiorcą.
8. Jestem świadomy, iż Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub
mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia.
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9. Oświadczam,
że
jestem
związany
ofertą
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

w

wskazanym

terminie

10. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązuję się do spełnienia
wszystkich warunków zawartych w SIWZ.
11. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). Jednocześnie
zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń,
w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. Oświadczam, że robotę budowlaną objętą zamówieniem wykonam siłami własnymi, tj.
bez udziału podwykonawców / przy udziale podwykonawców* (informację
o podwykonawcach proszę zamieścić w Załączniku nr 8 do SIWZ).
13.. Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010):
TAK/NIE*
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarto w

(tylko, jeśli dotyczy

—

podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony).

14. Oświadczam, że wybór mojej oferty jako najkorzystniejszej będzie / nie będzie*
prowadzić do powstania dla Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Jeśli wybór oferty będzie prowadził do takiego
obowiązku, to Wykonawca jest zobowiązany wypełnić również część oświadczenia
zawartą w lit. a) i b) poniżej:

a)
(wskazać nazwę / rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego)

b)
(wskazać wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku)
15. Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr
w przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres

16. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składam na
stronach.

kolejno ponumerowanych

17. Do niniejszej oferty załączam:
1)
2)
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3)

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.

„dnia

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Firmalnazwalimię i nazwisko Wykonawcy

Siedzibalmiejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

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
UDZIAŁ U
W
POSTĘPOWANIU
Na
potrzeby
postępowania
publicznego
o
udzielenie
zamówienia
pn. ‚„Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna
w 2019 r etap II”, prowadzonego przez Gminę Konstancin-Jeziorna
oświadczam, co następuje:
—

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Rozdziale X S1WZ

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki
udziału w postępowaniu).

(miejscowość), dnia

r.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYC
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w Rozdziale X STWZ (wskazać dokument i właściwą
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jednostkę redakcyjną dokumentu,

w

której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następuj ącego/ych podmiotu/ów:

zakresie:

następującym

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(iniejscowość, 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.

(„niejscrntość),

dnia

r.

podpis

UWAGA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia
niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców
W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w SIWZ, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu skiada niniejsze
oświadczenie dotyczące tych podmiotów
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DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
Załącznik nr 3
do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Firmalnazwalimię i nazwisko Wykonawcy

Siedzibalmiejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
skiadane 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
udzielenie
o
zamówienia
publicznego
pn. „Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna
w 2019 r
etap II” prowadzonego przez Gminę Konstancin-Jeziorna, 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. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie
wykonawcy z postępowania na podstmyie ww. przepisu]
Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania na podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp.
(miejscowość,),

dnia

r.

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

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy

Pzp

(miejscowość),

podjąłem

dnia

następujące

środki

naprawcze:

r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:

(podać pelną nazwęi”Jirmę/imię nazwisko oraz siedzibę! miejsce zamieszkania i adres, a także
w zależności od podmiotu: NIPI”PESEL, KRS) nie podlegalją wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia.
(miejscowość),

dnia

r.
(podpis)

OSWIADCZENIE 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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UWAGA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia
niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców
W przypadku Wykonawcy, który powoluje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w SIWZ,
w zakresie, w jakim powoluje się na ich zasoby, w celu spelnienia warunków udziału w postępowaniu skiada niniejsze
oświadczenie dotyczące tych podmiotów
Info r ma ej a:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 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. l6Sa, art. 181—188, art. l89a, 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. z 2018 r., poz. 1600. z późn. zm.)
łub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. „poz. 1263 z póź. zm.)
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (Dz. U. z 2018 r. poz 1600 z późn. zm.),
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. z 2012 r., poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządząjącego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skarano 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 zamawiąjącego w błąd
przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spelnia 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 wprowadząjące w błąd
zamawiąjącego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiąjącego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę. który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiąjącego 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:
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mąjące na celu zakłócenie konkurencji między
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiąjący 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 2018 r. poz. 703 z późn.zm.);
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 2019 r. poz. 369 z późn. zm.). 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
—

—

Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy, jeżeli:
1)

w stosunku do Wykonawcy 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 2019 r., poz. 243, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy,
który
po
ogłoszeniu
upadłości
zawarl
układ
zatwierdzony
—
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prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadlego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. I ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.);
Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonal lub nienależycie wykonal
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych
jeżeli nie uplynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia;
Wykonawca, 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, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
—

2)

—

3)

-

Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

—

etap II

Załącznik nr 3A do SIWZ

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu. *

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DzUUE.L,2016. 119.1 z dnia 04.05.2016 r.).

*

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiazku informac\jnego. stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. l-ł ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
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L

Wartość brutto
zamówienia

Numer strony oferty, na której
znajduje się dowód
określający, że dana robota
została wykonana w sposób
należyty oraz wskazujący, że
została wykonana zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej
i prawidlowo ukończona

Załącznik nr 4 do SIWZ

[od ddimniirrrr
do ddimmirrrr]

Termin realizacji zamówienia

—

etap II

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Proszę podać wartość
brutto robót, które
polegały na remoncie
dróg o nawierzchni
bitumicznej

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU 5 LAT* ROBÓT BUDOWLANYCH
Firmalnazwalimię i nazwisko Wykonawcy

jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie
niepotrzebne skreślić

Nazwa Zamawiającego
rodzaj zamówienia

Siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

**)
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Niepotrzebne skreslić

TAK I NIE

Niepotrzebne skreślić

TAK I NIE

Informacja czy osoba
Informacja czy osoba posiada
uprawnienia budowlane do
posiada wyższe
wykształcenie
kierowania robotami
kierunkowe
budowlanymi bez ograniczeń w
(budownictwo
specjalności drogowej lub
odpowiadające im ważne
drogowe lub
uprawnienia budowlane, które
równoważne)
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
przepisów prawa lub równoważne.

Załącznik nr 5 do SIWZ

Ewidencyjny numer
czlonkowski
o przynależności do izby
inż. budownictwa

lup,

Informacja o
podstawie
dysponowaniem
tymi osobami
umowa o pracęj

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Firmalnazwa!imię i nazwisko Wykonawcy

Siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy
Nazwisko i imię

Proponowana funkcja
w realizacji
zamówienia

Kierownik budowy

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o ile przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.

—
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(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
UWAGA! Dokument wypełnia Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
przekazania informacji z otwarcia ofert, o którym mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp

Pieczęć Wykonawcy

Firmalnazwalimię i nazwisko Wykonawc,

Siedzibalmiejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Oświadczenie
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Remonty nawierzchni
bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r etap II”, oznaczenie
—

sprawy ZP.271.. ..2019, w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), oświadczamy, że:
1. nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369, z późn. zm.) „
2.

po zapoznaniu się z listą Wykonawców, którzy złożyli w oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na „Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta

i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r

—

etap II”, oznaczenie sprawy ZP.271.. ..2019

a. nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz 369 z póź. zm.) z żadnym z tych Wykonawców*;
b. należymy do grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu
złożyli oferty lub oferty częściowe i przedstawiamy/nie przedstawiamy* następujące
dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*
**

*

niepotrzebne skreślić

W przypadku wyboru pkt. 1 niniejszego oświadczenia, Wykonawca może złożyć oświadczenie wraz
z ofertą.
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**należy wpisać nazwę grupy kapitałowej

Uwaga:
W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane
oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.

Nieprzedłożenie dowodów i niewykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia spowoduje wykluczenie 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 2019 r., poz. 369 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub oferty
częściowe w postępowaniu.
dnia

2019r.

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 8 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW
Firmalnazwalimię i nazwisko Wykonawcy

Siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

L.p.

Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy

1

Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy
(należy podać część zamówienia, nazwę zakresu)

Nazwa (firma) podwykonawcy

2

Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy
(należy podać część zamówienia, nazwę zakresu)

Nazwa (firma) podwykonawcy

Uwaga: w przypadku wykonywania całego przedmiotu zamówienia siłami własnymi
Wykonawca jest zobowiązany” dołączyć niniejszy .„Załącznik nr 8” do oferty i opatrzyć go
adnotacją „NIE DOTYCZY”.

(data i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 8A do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
UWAGA:

J. Ninieisze zobowigzanie składa każdy Wykonawca wraz z ofetig.
II. Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
• zobowiązanie podmiotu. a któtym mowa u” art. 22a list. 2 Ustawi” PZP

• dokumenty określające:
1) zakresu dostępnych U”ykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykor_ystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy iiykanyii”aniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podnuoru przy iiykom”waniu zamóii”ieuia publicznego
4) c_ podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega ii odniesieniu do i,arunków udziału w postępol:”aniu dotyczących
wyksztalcenia. k-ii”alj)kacji zaii”odouych lub doświadczenia, zreallziąe roboty budowlane lub usługi kiótych wskazane zdolności dotyczą

W IMIENIU

(pełna nazii”aJirma, adres. \•IPPESEL. KRS podnuotu na zasobach którego po/ego Wykonaiixa)

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ODDANIA SWOICH ZASOBÓW

(określenie zasobu

—

itiedza i doświadczenie potencjał kadrowy, potencjał ekonom iczno-j7nansowy)

DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY

(nazu”a Wykonnwcy)

przy wykonywaniu zamówienia, którego przedmiotem zamówienia jest „Reinont nawierzchni

bitutnicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r

—

etap II”

oświadczam, iż:
„należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby,)

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.
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c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

d) będę realizował nw. usługi których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków
udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega
Wykonawca:

(miejscowość), dnia

r.
(podpis Podmiot ułosoby upou”ożnionej
do reprezentowania Podmiotu
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Załącznik nr 7 do SIWZ
WZÓR

UMOWA nr DG. 271

2019

(dalej jako umowa)
zawarta w dniu
2019 r. w Konstancinie Jeziornie pomiędzy:
Gminą Konstancin-Jeziorna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie pod adresem:
ul. Piaseczyńska „77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, posiadającą NIP: 123-12-17-438, którą
reprezentuje Kazimierz Jańczuk
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna. zwaną dalej
„Zamawiającym”,
-

—

a
osoba prawna:
z siedzibą w
ul
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS
o kapitale zakładowym w wysokości
zł, posiadającą numer
oraz
NIP
REGON
reprezentowaną przez
uprawnionego(-nych)
do
łącznej/samodzielnej
podstawie
reprezentacji
na
stanowi załącznik nr 3 do umowy,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a z osobna „Stroną”
„

-

Osoby reprezentujące Wykonawcę oświadczają, że dane zawarte w załączonym do umowy
odpisie KRS są aktualne na dzień zawarcia umowy, a ich umocowanie do reprezentacji
Wykonawcy nie ustało, w szczególności, że nie zostali odwołani z pełnionych funkcji Iw razie
reprezentacji przez pełnomocnika: a pełnomocnictwa stanowiące podstawę ich umocowania
do zawarcia umowy nie zostały odwołane ani nie wygasły.
Osoby reprezentujące Wykonawcę oświadczają, że do zawarcia umowy nie jest konieczne
uzyskanie zgody jakiegokolwiek organu Wykonawcy lub osoby trzeciej lewentualnie, w razie
gdy uzyskanie zgody jest konieczne, opis wyrażonej zgody (Znp. uchwały), która stanowi
Załącznik Nr
do umowy,
osoba Jzyczna prowadząca działalność gospodarczą:
działalność gospodarczą pod firmą
w
pod adresem
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej NIP
REGON
zwanym dalej
„Wykonawcą”
łącznie zwanymi „Stronami”, a z osobna „Stroną”
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania: ZP.271.18.20ł9), zgodnie
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z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Strony zawierają umowę
o następującej treści:

* 1.
Definicje
Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:
1) przedmiot umowy
wszelkie prace, do których wykonania zobowiązany jest
Wykonawca w oparciu o postanowienia niniejszej umowy, a których zakres rzeczowy
określony jest w S1WZ;
2) teren budowy przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z zapleczem
na materiały i urządzenia Wykonawcy;
3) odbiór robót pisemne oświadczenie Zamawiającego o dokonaniu odbioru w protokole
odbioru robót, podpisanym przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, po uprzednim zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego obmiaru wykonanego przez Wykonawcę robót, wykonanych
na podstawie zleceń szczegółowych, w stanie gotowym do eksploatacji i użytkowania;
4) odbiór przedmiotu umowy
pisemne oświadczenie Zamawiającego o dokonaniu
odbioru przedmiotu umowy w protokole odbioru, podpisanym przez Zamawiającego.
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po wykonaniu wszystkich zleceń
szczegółowych zleconych przez Zamawiającego;
5) wada cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanie niezgodnie ze specyfikacją i warunkami określonymi
w umowie;
6) usterka wada w niewielkim stopniu zmniejszająca wartość wykonanych robót, której
usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie i niewielkim kosztem;
7) gwarancja, gwarancja jakości
dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia
i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę
na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone
przez gwaranta;
8) sila wyższa przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne,
i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien
czas, któremu nie można zapobiec i przeciwdziałać przy należytej staranności;
9) dni robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego.
—

—

—

-

—

—

—

—

—

1.
2.

* 2.
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegające na
Szczegółowy zakres robót został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) Rozdział II, pn. Opis przedmiotu zamówienia, oraz w Specyfikacji
SST, stanowiącej zalącznik nr 1 do niniejszej umowy.
-

1.

Do
1)
2)
3)

* 3.
Obowiązki Stron
obowiązków Zamawiającego należy:
protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 6 dni
roboczych od daty zawarcia Umowy;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy;
odbiór robót zlecanych na podstawie zleceń szczegółowych w ciągu 5 dni roboczych
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4)
5)
2.

od daty zgłoszenia ich wykonania Zamawiającemu;
dokonanie odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej
umowie;
zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane protokolarnie roboty.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) protokolarne przejęcie terenu budowy w ciągu 6 dni roboczych od dnia zawarcia
niniejszej umowy;
2) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, w tym m. in.
oznakowanie miejsca prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
projektem czasowej organizacji ruchu;
3) zapewnienie warunków bezpieczeństwa na terenie realizowanych robót zgodnie
z odpowiednimi wymogami prawa;
4) zabezpieczenia terenu prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający dostęp osób
postronnych;
5) przygotowanie na własny koszt i zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi
przepisami projektu czasowej organizacji ruchu;
6) prowadzenie robót w należytym porządku, zgodnie z przepisami bhp i p.poż,
z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiającego. a po zakończeniu robót, realizowanych na podstawie zleceń
szczegółowych do uprzątnięcia terenu prowadzonych robót wraz z przyległym
otoczeniem. W przypadku niewykonania tych obowiązków, Zamawiający. po
uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego
bezskutecznym upływie, może nakazać osobie trzeciej wykonanie tych czynności
na koszt i ryzyko Wykonawcy;
7) należyte prowadzenie dokumentacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) usuwanie na bieżąco i na własny koszt odpadów i śmieci;
9) zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby, których kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującym prawem i przepisami, a w szczególności zapewnienie wykonania
przedmiotu umowy przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia;
10) zapewnienie kierownictwa technicznego niezbędnego do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy;
11) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii;
12) użycia materiałów posiadających odpowiednie atesty (lub inne dokumenty
odpowiadające atestom) i dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku poiskim,
13) udział w naradach koordynacyjnych;
14) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonywanych
robót przed ich zniszczeniem;
15) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym,
w tym pracownikom organów Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy dostępu
na teren prowadzenia robót oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty
budowlane, lub gdzie przewiduje się ich wykonanie. a są związane z realizacją
przedmiotu umowy;
16) zgłoszenie Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru w terminie do dnia
2019 r., uczestniczenie w czynnościach odbioru robót budowlanych
i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;
17) podjęcie wszelkich innych działań niezbędnych do prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy;
18) właściwego, zgodnego z obowiązującymi przepisami, zabezpieczenie drzew
i terenów zieleni na terenie budowy.
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* 4.
Oświadczenie Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że:
1) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody i straty
powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy;
2) ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych.
a w szczególności praw z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych
w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi
naruszeniami;
3) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń
i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu
znajdującym się na terenie budowy oraz bezpośredniego sąsiedztwa terenu budowy.
Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego
i należytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilą przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych, w tym wywołanych ingerencją osób trzecich,
opóźnień w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;
4) po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności z warunkami lokalnymi
zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie.
możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego i terminowego wykonania umowy
i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane w warunkach określonych w
umowie;
5) wykona przedmiot umowy zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy, dokumentacją
techniczną, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, właściwymi
normami i odpowiednimi przepisami prawa, w tym ustawy Pb, w terminie wskazanym
w 5 niniejszej umowy;
6) zobowiązuje się do organizacji i realizacji na własny koszt dostaw urządzeń i materiałów
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, składowania zgodnie ze sztuką budowlaną
i wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących bhp i ochrony p. poż.

* 5.
Termin realizacji
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2019 r., jednak
nie dłużej niż do chwili, gdy suma wartości brutto faktur wystawianych przez Wykonawcę
Zamawiającemu za poszczególne zlecenia szczegółowe, w związku z realizacją niniejszej
umowy, osiągnie kwotę wymienioną w * 7 ust. 1.
2. Umowa ulegnie rozwiązaniu przed powyższym terminem w momencie, gdy suma wartości
wynagrodzenia za wykonane na podstawie zleceń szczegółowych roboty osiągnie
wartość równą środkom finansowym, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia I wskazał w
7 ust. 1 umowy. Rozwiązanie urnowy na podstawie tego
postanowienia nie zwalnia żadnej ze Stron z obowiązku wykonania zobowiązań z tytułu
wykonanych do tego czasu robót.
3. Roboty realizowane będą na podstawie pisemnych zleceń szczegółowych wystawionych
przez Zamawiającego. Zlecenia będą przekazywane elektronicznie lub faksem,
a potwierdzane w fonnie pisemnej.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót, przekazanych w zleceniach
szczegółowych, w terminie do 10 dni roboczych od dnia wprowadzenia na budowę. Termin
ten będzie mógł być przedłużony ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub
inne nieprzewidziane czynniki.
5. Ewentualne przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego,
po
pisemnym
wystąpieniu
Wykonawcy
oraz
wskazaniu
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i udokumentowanie przez niego powodów przedłużenia terminu zakończenia robót,
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy uszkodzenie nawierzchni mogłoby spowodować zagrożenie dla
użytkowników dróg lub ich pojazdów wymagany jest jednodniowy termin rozpoczęcia
prac. Termin ten nie będzie mógł być przedłużony ze względu na niewłaściwe warunki
atmosferyczne.
7. Roboty w ramach zleceń szczegółowych należy realizować nieprzerwanie, w ciągu
kolejnych dni roboczych, aż do całkowitego zakończenia realizacji zlecenia.
8. Ilekroć mowa jest o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni od poniedziałku
do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

* 6.
Odbiory
Odbiór przedmiotu umowy
pisemne oświadczenie Zamawiającego o dokonaniu
odbioru w protokole odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez Zamawiającego.
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po wykonaniu i odbiorze wszystkich
zleceń szczegółowych, zleconych przez Zamawiającego. Odbiór przedmiotu umowy
zostanie przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela
Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości do odbioru.
Odbiór robót pisemne oświadczenie Zamawiającego o dokonaniu odbioru w protokole
odbioru robót wykonanych na podstawie zlecenia szczegółowego, podpisanym przez
Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po uprzednim
zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obmiaru
wykonanego przez Wykonawcę robót, na podstawie zlecenia szczegółowego, w stanie
gotowym do eksploatacji i użytkowania. Odbiór robót zostanie przeprowadzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego w terminie 5
dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
Zamawiający może odmówić dokonania odbioru robót, jeżeli w toku prowadzonych
czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że:
1) występują wady przedmiotu umowy w rozumieniu postanowienia 1 pkt 5,
2) Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie,
3) roboty budowlane nie zostały zakończone.
Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 1
i 2, mimo prawidłowego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru,
to Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem zobowiązania wynikającego
z umowy.
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia
poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
przechodzi na Zamawiającego od dnia dokonania odbioru końcowego robót,
z zastrzeżeniem ust. 7.
Odbiór przedmiotu umowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez
Zamawiającego w protokole odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych usterek w rozumieniu
postanowienia * 1 pkt 6, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie;
w takim przypadku Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu. Usunięcie usterek
Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu. a Zamawiający w terminie 14 dni od
otrzymania zgłoszenia dokonuje komisyjnego przeglądu usunięcia usterek, z którego
sporządzony zostaje protokół usunięcia usterek. W takim przypadku ryzyko utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia podpisania
protokołu usunięcia usterek.
-

-
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7.
Wynagrodzenie

1. Ogółem wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty
brutto (słownie
%
złotych) w tym
VAT.
....

2. Roboty będą rozliczane wg następujących cen jednostkowych:

lp.

Podstawa
wyceny

Jednostka
miary

.

Rodzaj robot

SST
pkt 2.2.

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
mieszanką mineralno asfaltową o grubości warstwy
4 cm, o powierzchni do 5 m
, z ręcznym obcinaniem
2
krawędzi.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
mieszanką mineralno asfaltową o grubości warstwy
5 cm, o powierzchni
5 m
, z uzupełnieniem
2
destruktem asfaltowym podbudowy o gr. śr. 8 cm z
ręcznym obcinaniem krawędzi. z ręcznym obcinaniem
krawędzi.

SST
pkt 2.3.

Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką
mineralno asfaltową, z użyciem rozściełacza
do układania mieszanek mineralno-asfaltowych,
grubość warstwy, po zagęszczeniu 5 cm,
powierzchnia nawierzchni powyżej 5 m
.
2

2
m

4.

SST
pkt 2.4.

Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką
mineralno asfaltową wraz z wzmocnieniem
podbudowy warstwą wyrównawczą (mieszanka
mineralno-asfaltowa) o śr. gr. 2 cm- 50 km/m
,
2
z użyciem rozściełacza do układania mieszanek
mineralno-asfaltowych, grubość warstwy,
po zagęszczeni 5 cm,
powierzchnia nawierzchni powyżej 5 m
.
2

2
m

5.

SST
pkt 2.5.

Zabezpieczenie technologiczne ubytków nawierzchni
destruktem asfaltowym
I m
.
3

6.

SST
pkt 2.6.

Zabezpieczenie technologiczne ubytków nawierzchni
destruktem asfaltowym powyżej 1 m
.
3

7.

SST
pkt 2.7.

Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji
sanitarnej i deszczowej betonem klasy C 12/15.

szt.

8.

SST
pkt 2.8.

Regulacja wysokościowa zaworów wodnych
i gazowych betonem klasy C 12/15.

szt.

Cena jednostek
netto zlij.m.

—

SST
pkt 2.1.

1.

2
m

—

2.

3.

2
m

-

—

-

-

-

3. Rozliczenie będzie następowało na podstawie faktur wystawianych do każdego zlecenia
szczegółowego, po bezusterkowym odbiorze, potwierdzonym podpisanym przez
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru InwestorsŁiego, bezusterkowego protokołu odbioru
robót budowlanych, według faktycznie wykonanych robót. Podstawą wystawienia faktury
będzie protokół odbioru wykonywanych robót (podpisany bez zastrzeżeń) oraz kosztorys
powykonawczy wykonany na podstawie obmiaru robót, podpisany przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiaj ącego.
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4. Wartość każdej faktury obliczana będzie jako suma iloczynów cen jednostkowych,
o których mowa w ust. 2 oraz ilości faktycznie wykonanych robót, plus należny podatek
od towarów i usług VAT.
5. Wykonawca nie będzie wnosił zastrzeżeń ani roszczeń w jakiejkolwiek formie, jeśli ilość
robót rzeczywiście wykonanych, a następnie rozliczonych na podstawie obmiarów
powykonawczych, będzie inna niż podana w przedmiarze.
6. Płatność za realizowanie przedmiotu zamówienia uregulowana zostanie przelewem
z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany na fakturze
VAT, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Załącznikami do faktury VAT będą każdorazowo protokół odbioru robót i kosztorys
powykonawczy, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
7. Za datę zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego
Wykonawcy należną mu kwotą.
8. Jeśli dane podane w protokole, o którym mowa w ust. 3 umowy będą niezgodne
z rzeczywistą ilością wykonanych robót, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do niezapłacenia faktury w części wykraczającej poza faktycznie wykonane prace oraz
naliczenia kar umownych za nienależyte wykonanie zobowiązania.
9. Srodki finansowe na realizację przedmiotowej umowy zostały zabezpieczone w budżecie
gminy na rok 2019: dz. 600, rozdz. 60016, 4270, z. 2000266.
10. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest
przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą potwierdzenia dokonania zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
z którymi zostały zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający
wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może
być dłuższy niż 14 dni.
12. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego mu wynagrodzenia.
13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wyłącznie należności wynikających z zaakceptowanej przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, w szczególności tylko należności
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy, bez odsetek.
14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, której mowa w ust. 13, kwota ta zostanie
potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
15. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 13 nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiającego
do zgłoszenia pisemnych uwag.
16. W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego
wynagrodzenia, Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sądowego.
17. Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust. 15 i 16, nastąpi w terminie 21 dni od dnia
zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie
z wezwaniem Zamawiającego.

* 8.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 7 ust. 1 Umowy za cały przedmiot
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umowy, tj. zi (słownie
.) w formie
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń
wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego. na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostało wniesione w pieniądzu
(70% kwoty zabezpieczenia), o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w terminie
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie
wykonane tj. od dnia odbioru przedmiotu umowy. Pozostałe 30 % zabezpieczenia
zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz powinno uwzględniać
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100 % całego
zabezpieczenia z terminem do wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego
za należycie wykonane (odbiór końcowy robót budowlanych), w wysokości 30 % całego
zabezpieczenia z terminem do upływu okresu rękojmi.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie
na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia w wysokości
zgodnej z ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zmiany formy gwarancyjnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być
dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych
wypadkach określonych ustawą Pzp za zgodą Zamawiającego.
.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

9.
Rękojmia za wady i usterki, gwarancja i zastępcze usuwanie wad i usterek

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane,
o których mowa w SST w pkt 2.1-2.8 stanowiące przedmiot umowy.
Termin gwarancji ustala się na
(słownie
) miesięcy, gwarancja
rozpoczyna swój bieg w dniu dokonania odbioru robót a w przypadku stwierdzenia
podczas odbioru usterek, od dnia podpisania protokołu usunięcia usterek.
Okres rękojrni jest równy okresowi gwarancji.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot
umowy ma wady lub usterki zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na
cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli wykonany
przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać
powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady i usterki przedmiotu umowy
istniej ące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady i usterki powstałe po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili
odbioru.
Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i usterki,
które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek
Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca
uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie powstania wad i usterek.
Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
i usterki powstałe wskutek rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady
i usterki wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie
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projektu lub rozwiązania technicznego.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadającej się do usunięcia lub usterki albo stwierdzenia takiej wady lub usterki
w okresie rękojmi, Zamawiający może:
1) żądać usunięcia wady lub usterki, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin;
2) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
9. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie usterek lub wad,
Zamawiający może powierzyć ich usunięcie na koszt Wykonawcy osobie trzeciej
wykonanie zastępcze.
10. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku
z wykonaniem zastępczym Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
8.

—

* 10.
Personel Wykonawcy
I. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące
wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia:
1)
Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby
wykonujące bezpośrednio roboty budowlane były zatrudnione przez Wykonawcę lub
odpowiednio przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli
wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepisu art. 22
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U.
z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.);
2)
Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez
Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć
Zamawiającemu:
a) aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1) są
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisanej przez
osobę/y upoważnionąle przez do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez
Wykonawcę umocowaną. Na zasadach określonych w niniej szym punkcie
Wykonawca
przedstawia
Zamawiającemu
oświadczenia
dotyczące
podwykonawców. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, 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) zaświadczenie wlaściweo oddzialu ZUS. potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy.
2. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia oraz zaświadczenia, o których mowa
w ust. 1 pkt. 2) lit. a) i b) w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało
Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej w niniejszej umowie w 12 ust. 1
pkt 3.
—
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3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

11.
Odstąpienie od umowy

2.

3.

4.
5.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 takim przypadku Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem
w protokole odbioru.
Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem przedmiotu umowy
tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie, o którym
mowa 5 Umowy, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od
umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu, o którym mowa 5 Umowy. W takim
przypadku zostaną naliczone stosowne kary umowne za odstąpienie od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku rażącego
naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę. Do rażących naruszeń postanowień
umowy zalicza się w szczególności:
1) niepodjęcie prac budowlanych w ciągu 20 dni od daty przekazania terenu budowy;
2) nieuzasadnione wstrzymanie prac budowlanych na okres dłuższy niż 14 dni.
Z powyższego uprawnienia Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni
od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2.
Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość.

* 12.
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10 % ustalonego wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, o którym mowa
w 7 ust. 1,
2) za opóźnienie w realizacji robót budowlanych lub za opóźnienia w usunięciu wad lub
usterek stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych oraz odbiorze przedmiotu
umowy, a także w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2 % ustalonego
wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, o którym mowa * 7
ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) w przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów określonych
w 10 ust. 1 pkt 2, lit. a) i b) niniejszej umowy w wysokości 0,1 % ustalonego
wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, o którym mowa 7
ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
4) iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu
zatrudniania osób świadczących pracę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy,
—

—
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w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu (za każdą osobę), za
niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących czynności objęte
przedmiotem Urnowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
Kodeksu Pracy. W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia w okresie
niepełnego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca zapłaci karę umowną obliczoną
proporcjonalnie, przyjmując że 1 dzień w miesiącu odpowiada 1/30 wysokości kary
umownej określonej powyżej.
2.
Kary umowne podlegają sumowaniu.
3. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez
potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach
ogólnie przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.
5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia odpowiednio w każdym z tych dni.
6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady lub
usterki nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad lub usterek.
Zastępcze usunięcie wad lub usterek nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych,
które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.
—

—

* 13.
Sila wyższa
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej.
Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej,
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.
Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą
się na nią.
W przypadku wystąpienia anomalii pogodowych zostaną protokolarnie wstrzymane
roboty, a następnie, z chwilą ustąpienia anomalii, roboty zostaną wznowione.
O wystąpieniu anomalii pogodowych, o których mowa w ust. 4, oraz o ich ustąpieniu
zadecyduje komisja, która zostanie powołana w razie potrzeby przez Zamawiającego.
W skład komisji, o której mowa w ust. 5, wejdą przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiającego.

14.

Zmiany umowy
1.

Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje
możliwości dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie:
1) zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań
techiologicznych i materiałowych;
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2) zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej,
że:
a) wykonanie części zakresu robót nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub;
b) wykonanie części zakresu robót nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących
po stronie Zamawiającego i Wykonawcy;
przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
3) terminów realizacji Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania
umowy w przypadku:
a) gdy pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy;
b) wystąpienia anomalii pogodowych publikowanych w oficjalnych komunikatach
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
4) zmniejszenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu realizacji robót;
-

b) zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT
powodować będzie zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia
umownego o wysokość różnicy między obowiązującą stawką podatku VAT
w chwili zawarcia Umowy a stawką podatku VAT wprowadzoną znowelizowaną
ustawą z
dnia
marca 2004 r.
li
o podatku
od towarów
i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.);
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. O minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2177), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy
przez Wykonawcę;
d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy
przez Wykonawcę.
5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym;
6) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umow jest sporządzenie podpisanego przez
Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego
wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół
konieczności będzie załącznikiem do aneksu. o którym mowa w ust. 4.
3. W przypadku zmian dotyczących dodatkowych robót budowlanych. o których mowa
w przepisie art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie
zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu w czasie realizacji umowy konieczności
wykonania robót dodatkowych, jednak nie później niż w terminie 5 dni, licząc od dnia
powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistniałej sytuacji.
4. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, w drodze
aneksu, pod rygorem nieważności.
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* 15.
Podwykonawcy
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

Wykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, i dysponującym
osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie
do wykonania zleconych robót.
Wykonawca zleca podwykonawcom roboty w zakresie:
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w takim samym stopniu, jak za własne.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo zgodnie z Załącznikiem nr 9A do SIWZ, którą zamierza zawrzeć.
a której przedmiotem są roboty budowlane na co najmniej 14 dni przed planowanym
przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania robót.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę
projektu umowy z podwykonawcą, o której mowa w ust. 4, nie zgłosi do niej w formie
pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z podwykonawcą o treści zgodnej
z projektem, na który Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z ust. 5.
Umowa, o której mowa w ust. 6, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 14 dni od dnia jej przedstawienia uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
zgodnej
z załącznikiem nr 9B do SIWZ, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo
o wartości większej niż 50 000,00 zł.
W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż określony w 7 ust. 11 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
Umowa, o której mowa w ust. 10, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wymogi, o których mowa w ust. 4-12, stosuje się odpowiednio do projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych
w następujących przypadkach i następującej wysokości:
1) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
1 % całkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
2) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany 1 % całkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie;
—

11.

12.
13.
14.

—

—
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3)

z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo łub jej zmiany
1 % całkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie;
z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 1 %
całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.
—

4)

—

16.
Polisa OC

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji umowy ważnej
polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem umowy na kwotę minimum 130 000 zł.
Polisa powirma być przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej
umowy. W przypadku wygaśnięcia, w okresie obowiązywania umowy, polisy
ubezpieczeniowej OC Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie
później niż w dniu wygaśnięcia polisy, nową polisę lub dokument stwierdzający
kontynuację ubezpieczenia postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy OC w terminie,
o którym mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia upływu ważności ostatniej ważnej polisy OC przedstawionej przez Wykonawcę
z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną, o której mowa
w 12 ust. 1 pkt 1 umowy.
W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie opiewa na pełną wartość szkody w mieniu,
Wykonawca pokryje koszt ewentualnej różnicy w szkodzie z własnych środków
pieniężnych.
—

2.

3.

* 17.
Administrator danych osobowych
1. Zamawiający oświadcza, iż administratorem danych osobowych (ADO) w rozumieniu
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.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.),
dalej „RODO” jest Gmina Konstancin-Jeziorna w odniesieniu do danych osobowych:
a) osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę;
b) osób fizycznych wskazanych jako osoby do kontaktu;
c) innych osób fizycznych odpowiedzialnych za wykonanie niniejszej umowy, jeżeli
takie dane zostają Zamawiającemu udostępnione.
2. W Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna został powołany inspektor ochrony danych
(IOD). Kontakt z inspektorem danych: iod(konstancinieziorna.pl, tel. 605 976 900.
3. Dane osobowe osób, o których mowa w ustępie 1 lit. a-c będą przetwarzane przez
Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO jedynie w celu i w zakresie
niezbędnym do wykonywania zadań ADO związanych z realizacją niniejszej umowy,
w kategorii dane zwykłe (imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, numer służbowy
telefonu, służbowy adres email).
4. Dane osobowe, o których mowa w ustępie 1 lit. a-c nie będą przekazywane podmiotom
trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej
umowy.
5. Dane osobowe osób, których mowa w ustępie 1 lit. a-c nie będą przekazywane do państwa
trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ustępie 1 lit. a-c, będą przetwarzane przez okres 10
lat od końca roku kalendarzowego, w którym przedmiot umowy zostanie wykonany, chyba
„
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że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki
archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
7. Osobom, o których mowa w ustępie 1 lit. a-c przysługuje prawo do:
a) dostępu do danych osobowych ich dotyczących na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na
podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w art. 18 ust. 2
RODO (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO).
8. Osobom, o których mowa w ustępie 1 lit. a-c nie przysługuje prawo do:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na
celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień urnowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników);
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 (jeżeli na mocy art. 18 ust. I przetwarzanie zostało
ograniczone, takie dane osobowe można
z wyjątkiem przechowywania,
wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub 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); wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Osobom, o których mowa w ustępie 1 lit. a-c, w związku z przetwarzaniem ich danych
osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych osób, o których mowa w ustępie 1 lit. a-c, było wymagane
do zawarcia niniejszej umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania może skutkować (według wyboru Zamawiającego) rozwiązaniem niniejszej
winy Wykonawcy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w
zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem Wykonawcy do niezwłocznego wskazania
osoby
11. W
dane osobowe osób. o których
Zamawiający
1 lit.
będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,
decyzji będących wynikiem
profilowania
RODO.
12. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej
umowy, o których mowa w ustępie 1 lit. a-c o treści niniejszego paragrafu.
—

—

—

przetwarzać

umowy z

innej

wjej

oparciu

miejsce.

o

mowa

w

w

w

ustępie

a-c

nie

tym

rozumieniu

Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

—

etap II

* 18.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy
ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego, ustawy Pb oraz inne powszechnie obowiązujące
dotyczące przedmiotu urnowy.
2. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać cesji
wierzytelności, przysiugującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie, pod
rygorem nieważności.
3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone
(z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę, listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujące adresy:
1) Zamawiającego:
Gmina
Konstancin-Jeziorna,
ul.
Piaseczyńska
77
05-520 Konstancin-Jeziorna;
2) Wykonawcy:
4. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie postępowania
upadłościowego, układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach adresu.
5. W przypadku niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pisemnie, pisma
wysłane na adres podany w ust. 3 uważa się za dostarczone do adresata.
6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji
postanowień urnowy lub w związku z wykonywaniem urnowy, podejmą w dobrej wierze
negocjacje w celu porozumienia w zakresie rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli
negocjacje nie doprowadzą do rozwiązania sporu w terminie 30 dni od pisemnego
wezwania do wszczęcia negocjacji, spór taki Strony poddadzą rozstrzygnięciu przez Sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1) SST- stanowi część STWiOR
2) wydruk z CEDiG z dnia

odpis/wydruk z KRS z dnia
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Załącznik nr 9A do SIWZ
(minimalne wymagania dotyczące urnowy o podwykonawstwo)
UMOWA PODWYKONAWCZA Nr
do umowy w sprawie zamówienia publicznego Nr
zawarta w

w dniu

z dnia

pomiędzy:
dalej: „Wykonawca”

a
„

dalej: „Podwykonawca

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego została zawarta umowa Nr
(„Urnowa
z dnia
główna”) pomiędzy
(Zamawiający) a
(Wykonawca), której przedmiotem jest
(„Przedmiot zamówienia”). Zawarcie niniejszej umowy służyć ma realizacji
Przedmiotu zamówienia.
* 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem

umowy

jest

wykonanie

następujących

robót

budowlanych:

2. Strony oświadczają, że zakres robót określonych w ust. I zawiera się w zakresie robót,
do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Umowy głównej.
3. W przypadku konieczności zlecenia Podwykonawcy wykonania robót zamiennych, robót
dodatkowych albo pominięcia niektórych robót w związku z zakresem robót określonym w ust. 1,
zmiana przedmiotu umowy możliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego
wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub pominięcia robót przez Wykonawcę
zgodnie z postanowieniami Umowy głównej.
* 2.
ZOBOWIĄZANIA PODWYKONAWCY

1. Podwykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje,
wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne
i wystarczające do realizacji robót oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie
z postanowieniami umowy.
2. Wskazane w I roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z dokumentacją techniczną
oraz technologią określoną przez Zamawiającego.

* 3.
DALSI PODWYKONAWCY

1. Podwykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającym pracowników
posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych
robót lub usług. Fakt zlecenia części robót lub usług dalszym podwykonawcom nie zwalnia
Podwykonawcy z odpowiedzialności za prawid[owe wykonanie postanowień umowy.
2. Podwykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania dalszych podwykonawców jak
za własne działania i zaniechania.
3. Podwykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z dalszym
podwykonawcą w terminie 14 dni przed planowanym przystąpieniem dalszego podwykonawcy do
wykonywania robót. Wraz z projektem Podwykonawca składa wyrażoną w formie pisemnej zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej z projektem.
4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawcę projektu
umowy z dalszym podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej
wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń,
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
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5. Podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej
z projektem, na który Wykonawca wyraził zgodę zgodnie z ust. 3.
6. Umowa, o której mowa w ust. 5 musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
7. Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy z dalszym podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
z dalszym podwykonawcą, uy•”aża się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. W przypadku zawarcia przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, zakres
zleconych im robót musi zawierać się w zakresie robót wynikającym z niniejszej umowy i Umowy
głównej. Postanowienia I ust. 3 stosuje się odpowiednio.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo
zawieranych z dalszymi podwykonawcami.
* 4.
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w
1, Podwykonawcy zostanie wypłacone
wynagrodzenie w wysokości
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie miesięcznie/kwartalnie/po ukończeniu etapu w terminie 14 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi płatności wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego na piśmie, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należnego wynagrodzenia.
4. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia,
Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego wynagrodzenia.
5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy wyłącznie należności
wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
w szczególności tylko należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego milowy,
bez odsetek.
6. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 5 nie nastąpi,jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność
takiej zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy
głównej.
7. W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia,
Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu
sądowego.
8. Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, nastąpi w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia
uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem
Zamawiającego.
* 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami, w tym ich zakresu oraz
warunki i terminy wypłaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpośredniej zapłaty przez
Zamawiającego, Podwykonawca obowiązany jest wprowadzić do umowy z dalszym
podwykonawcą, przy czym obowiązki Podwykonawcy obciążają odpowiednio każdego
następnego podwykonawcę.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy
prawa odnoszące się do przedmiotu Umowy.
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Załącznik nr 9 B do SIWZ
(minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo)

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr
do umowy w sprawie zamówienia publicznego Nr
zawarta w

w dniu

z dnia

pomiędzy:
dalej: „Wykonawca”

a
„

dalej: „Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego została zawarta umowa Nr
(„Umowa
z dnia
główna”) pomiędzy
(Zamawiający) a (Wykonawca), której przedmiotem jest
(„.Przedmiot zamówienia”). Zawarcie niniejszej umowy służyć ma realizacji Przedmiotu zamówienia.
.

.

.

* 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy następujących
usług lub dostaw
w związku z realizacją przez Wykonawcę zamówienia
na roboty budowlane.
2. Strony oświadczają, że zakres prac określonych w ust. I zawiera się w zakresie Przedmiotu
zamówienia, do wykonania którego zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Umowy głównej.
3. W przypadku konieczności zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw wykraczających poza
zakres określony w ust. 1, zmiana przedmiotu umowy możliwa jest po uprzednim rozszerzeniu
zakresu Przedmiotu zamówienia, w wyniku zmiany Umowy głównej.
4. Strony oświadczają, że wartość niniejszej Umowy, ze względu na jej wartość i przedmiot, podlega
obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu na zasadach określonych w SIWZ i niniejszej
Umowie.

* 2.
ZOBOWIĄZANIA PODWYKONAWCY

Podwykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, wymagane
uprawnienia
oraz
potencjał
techniczny
i
finansowy
oraz
niezbędne
zasoby
i wystarczające do realizacji Umowy oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie
z postanowieniami Umowy.
*3.
DALSI PODWYKONAWCY

1.

2.
3.

4.
5.

Podwykonawca może zlecić wykonanie części usług lub dostaw osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym n iebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającym
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie
do wykonania zleconych usług lub dostaw. Fakt zlecenia części usług lub dostaw dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie
postanowień Umowy.
Podwykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania dalszych podwykonawców jak
za własne działania i zaniechania.
Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiaj ącemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy z dalszym podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Umowa, o której mowa w ust. 3 musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
W przypadku zawarcia przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, zakres
zleconych im usług lub dostaw musi zawierać się w zakresie Przedmiotu zamówienia
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wynikającym z niniejszej umowy i Umowy głównej. Postanowienia
I ust. 3 stosuje się
odpowiednio.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo
zawieranych z dalszymi podwykonawcami.
* 4.
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego v”
1, Podwykonawcy zostanie wypłacone
wynagrodzenie w wysokości
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie miesięcznie/kwartalnie/po ukończeniu etapu w terminie 14 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT.
3. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi płatności wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego na piśmie, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należnego wynagrodzenia.
4. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia,
Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego wynagrodzenia.
5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy wyłącznie należności
wynikających z przedłożonej Zamawiającemu Umowy o podwykonawstwo, w szczególności tylko
należności powstałych po jej przedłożeniu, bez odsetek.
6. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. S nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność
takiej zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy
głównej.
7. W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia,
Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu
sądowego.
8. Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, nastąpi w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia
uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem
Zamawiającego.
* 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami, w tym ich zakresu oraz
warunki i terminy wypłaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpośredniej zapłaty przez
Zamawiającego, Podwykonawca obowiązany jest wprowadzić do Umowy z dalszym
podwykonawcą, przy czyni obowiązki Podwykonawcy obciążają odpowiednio każdego
następnego podwykonawcę.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy
prawa odnoszące się do przedmiotu Umowy.

Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.
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