SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości poniżej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000 euro na wykonanie zadania pn.:

Modernizacja rolniczych dróg dojazdowych
– roboty budowlane
Knyszyn, czerwiec 2017
Część 1: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)
1.

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

2.

Tryb udzielenia zamówienia.

3.

Opis przedmiotu zamówienia.

4.

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych, zamówienia uzupełniające, podwykonawstwo.

5.

Termin realizacji zamówienia.

6.

Warunki udziału w postępowaniu.

7.

Przesłanki wykluczenia z postępowania.

8.

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu.

9.

Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 22a p.z.p. oraz zamierzających powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcom.

10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 23 p.z.p.).
11. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i
dokumentów.
12. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ.
13. Opis sposobu przygotowania ofert.
14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
15. Wymagania dotyczące wadium.
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
17. Termin związania ofertą.
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18. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
19. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Część 2

Oferta wraz z Załącznikami wchodzącymi w skład oferty:
Załącznik 2.1. Formularz Oferty.

Część 3

Załączniki dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
postępowania oraz pozostałe załączniki
Załącznik 3.1. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w
odniesieniu do przesłanek wykluczenia z postępowania;
Załącznik 3.2. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w
odniesieniu do spełniania warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik 3.3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
Załącznik 3.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art, 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. UWAGA!
Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy
złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
www.knyszyn.pl informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert.

Część 4: WZÓR UMOWY
Część 5: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
zatwierdził Kierownik Zamawiającego Burmistrz Knyszyna
/-/ Jarosław Antoni Chmielewski
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Znak sprawy Gk. 271.4.2017
Część 1

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:
GMINA KNYSZYN
UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN
tel: (85) 727 99 71
fax: (85) 727 99 70
Strona internetowa: www.knyszyn.pl
Adres poczty elektronicznej: um@knyszyn.pl
Adres do korespondencji: jak wyżej.
2. Tryb udzielenia zamówienia:
2.1. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10
ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej: "SIWZ" lub IDW).
2.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy P.Z.P.
oraz aktów wykonawczych do ustawy P.Z.P.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Nazwa zamówienia:
Modernizacja rolniczych dróg dojazdowych.
3.2. Nazwy i kody CPV:
ROBOTY BUDOWLANE
45000000-7

45233140-2

ROBOTY DROGOWE

45233220-7

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

3.3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja rolniczej drogi dojazdowej nr 1700/2 położonej w
obrębie: Grądy, Poniklica, Wodziłówka (gm. Knyszyn, powiat moniecki, województwo
podlaskie). Przyjmuje się do modernizacji odcinek długości 990 m, od granicy z wsią
Chraboły do granicy działki nr 735/3. Szerokość pasa ewidencyjnego wynosi 28 m. Znaczna
jego część jest porośnięta drzewami i krzewami. Droga przebiega w kierunku południowy
wschód – północny zachód. Przyjmuje się wykonanie warstwy jezdnej grubości 20 cm ze
żwiru i szerokości korony górą 6,5. Na działki przyległe należy założyć 6 przepustów
zjazdowych średnicy 40 cm, długości 6,0 m. W obniżeniu terenowym należy założyć przepust
poprzeczny średnicy 80 cm, długości 9,0 m. Droga służy jako dojazd do gruntów rolnych. W
nawierzchni występują liczne wyboje i koleiny, które utrudniają przejazd. W pasie drogowym
znajduje się kabel telekomunikacyjny na głębokości 0,6 m – 0,8 m. Szczegółowy opis zawiera
UPROSZCZONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWA NA MODERNIZACJĘ
ROLNICZYCH DRÓG DOJAZDOWYCH.

3.4.

Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę
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3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

przez wykonawcę lub podwykonawcę. Zamawiający wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255): p r a c o w n i k ó w f i z y c z n y c h, o p e r a t o
r ó w s p r z ę t u. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, dostawców materiałów.
Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt
czynności będzie polegało na:
1) Na etapie ofertowania Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią
Załącznika 2.1. do SIWZ.
2) Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca najpóźniej przed zawarciem
umowy dostarczył wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
wykonujących ww. czynności. Nie dostarczenie wykazu traktowane będzie jako
uchylenie się od zawarcia umowy.
3) Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy będzie
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających
sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia
osób wykonujących ww. czynności potwierdzające, że osoby te są zatrudnione na
podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww.
oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących
wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik
do SIWZ.
4) Na etapie realizacji umowy. Wykonawca na każde pisemne żądanie
Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu
raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w
wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych
osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, oraz będzie przedkładał dowody
odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób.
W przypadku nie przedstawienia na żądanie Zamawiającego w wymaganym terminie
danych bądź dokumentów, o których mowa w pkt 3.5 SIWZ Wykonawca płacić będzie
każdorazowo karę w wysokości 300,00 zł. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji
wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie
zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,5 %
całkowitego wynagrodzenia, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek
prawny niż stosunek pracy.
Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do
wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
Wymagane jest zatrudnianie ww. osób przez cały okres trwania umowy o udzielenie
zamówienia publicznego.

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
zamówienia uzupełniające, podwykonawstwo:
4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art.
2 pkt 6 p.z.p.
4.2. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 p.z.p.
4.3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
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4.4.
4.5.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
4.6. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Części 4 - Wzór
umowy.
5. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: 30.09.2017 r.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie
wymagań.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie
wymagań.
3) zdolności technicznej lub zawodowej, co oznacza, że:
- o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na
wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 robót budowlanych
polegających na modernizacji, budowie, przebudowie, remoncie drogi na docinku nie mniejszym niż
300 m (wymagana długość dla każdej z dróg z osobna).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek
Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
7. Podstawy wykluczenia:
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23
p.z.p. oraz wykonawcę w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia
wskazana w art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p.
7.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 p.z.p.
7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 1620 p.z.p., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym 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.
7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione
dowody.
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7.5.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu
wstępnego potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu:
8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.2. Oświadczenia, o jakich mowa w poprzednim punkcie Wykonawca zobowiązany jest
złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały
zamieszczone w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.1. i 3.2. do SIWZ).
8.3. UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
www.knyszyn.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Części 3 SIWZ
(Załącznik 3.4. do SIWZ).
8.4. 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 oraz 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.
8.5. UWAGA! Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa p.z.p., w pierwszej kolejności dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
8.6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
8.7. Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej
weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw do
wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2
p.z.p. składa następujące oświadczenia i dokumenty:
8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy 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
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dokumentów - inne dokumenty.
Uwaga. Propozycje treści oświadczeń o jakich mowa w pkt 8.7.1 zostaną przekazane tylko
Wykonawcy wzywanemu do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać
przedmiotowych dokumentów.
Uwaga. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania
wymagane postanowieniami pkt 9.2. IDW (propozycja treści zobowiązania - Załącznik 3.3).
8.7.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 3 ustawy PZP:
1.1.
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,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.2.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (Załącznik nr 3 do IDW).
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże 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 może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
8.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty o których
mowa w pkt 8.7 budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio
do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
8.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.2) składa
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
8.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.9. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.11. 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.
8.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 p.z.p., jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
9. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 22a p.z.p. oraz zamierzających powierzyć wykonanie części
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zamówienia podwykonawcom:
9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
9.2. 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. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Części 3 SIWZ
(Załącznik 3.3. do SIWZ).
9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 p.z.p.
9.4. UWAGA! Zgodnie z treścią art. 22a ust. 4 p.z.p. - w odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
9.5. 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.
9.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których
mowa w pkt 9.1. IDW
9.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., 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 może żądać dokumentów, które określają w
szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje
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o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.2. IDW.
9.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest
zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.
10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23
p.z.p.):
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p., natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.1. IDW.
10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym
mowa w pkt. 8.3. IDW składa każdy z Wykonawców.
11. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i
dokumentów:
11.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r, poz. 1529 oraz z 2015 r, poz. 1830), osobiście,
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2013r, poz. 1422 i z 2015r, poz. 1844 oraz z 2016r, poz. 147 i 615), z
uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 11.4. 11.7. IDW. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub elektronicznie.
11.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym
się postępowaniem jest:
1) w kwestiach proceduralnych: Iwona Dworzańczyk insp. ds. nieruchomości, geodezji
i zamówień publicznych, tel. 85 727 99 83,
2) w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia: Wojciech Lasik insp. ds.
budownictwa i planowania przestrzennego, tel. 85 727 99 83.
11.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
11.4. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 8-10 IDW należy składać wyłącznie w
formie pisemnej.
11.5. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej.
11.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
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roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej "rozporządzeniem" składane przez
Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a p.z.p. oraz przez podwykonawców, należy złożyć w
oryginale.
11.7. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2. IDW należy złożyć w formie analogicznej jak w
pkt 11.5. IDW, tj. w oryginale.
11.8. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
powyżej w pkt 11.6 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
11.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci
albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo
podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
11.10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną
pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
11.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
11.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
12. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ:
12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
12.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 12.2.
12.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie
internetowej.
12.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie
internetowej.
12.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do 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 informację na stronie internetowej.
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12.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób
przewidziany w art. 38 ust. 4a p.z.p.
12.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
13. Opis sposobu przygotowania ofert:
13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz "OFERTA" (Załącznik 2.1. do SIWZ)
13.5. Wraz z OFERTĄ powinny być złożone:
1) OŚWIADCZENIA wymagane postanowieniami pkt 8.1 IDW;
2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 9.2. IDW;
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
4) UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający
może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. 2014r, poz. 1114 oraz z 2016r, poz. 352), a Wykonawca wskazał
to wraz ze złożeniem oferty.
13.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
13.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do
treści oraz opisu kolumn i wierszy.
13.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
13.9. Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane.
Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty.
13.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w
przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
13.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 p.z.p., nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w
sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 p.z.p.
13.12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r, Nr 153
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poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa,
winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej
odłączenie i opatrzone napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie
składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w
celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.
13.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym
egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno
być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Modernizacja rolniczych dróg dojazdowych
Nie otwierać przed dniem 05.07.2017 r. godz. 08:10
13.14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
14.1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę
punktów w kryteriach oceny ofert.
14.2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na Załączniku 2.1. do SIWZ. W
OFERCIE należy podać w szczególności.
1) łączną cenę ryczałtową za realizacją zamówienia,
2) oferowany okres gwarancji (jest to element badany w ramach kryteriów oceny
ofert).
14.3. Skalkulowana przez wykonawcę cena ma charakter ryczałtowy w odniesieniu do całości
przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie elementy jakie są niezbędne do
realizacji umowy.
14.4. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
14.5. Cena całkowita powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez
Wykonawcę.
14.6. Cenę całkowitą należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
14.7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN).
14.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.
14.9. Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie
podatku VAT. W przypadku, gdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o

str. 12

15.
16.

17.

18.

innej treści, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
Wymagania dotyczące wadium:
Nie jest wymagane.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
16.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 05.07.2017 r. do godziny 0800 w siedzibie
Zamawiającego tj. przy ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn w sekretariacie urzędu – pok. Nr
12.
16.2. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji,
gdy oferta nie zostanie dostarczona w wymaganym terminie do wskazanego pokoju.
16.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia 05.07.2017 r. o godzinie 0810 w
siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn na sali konferencyjnej (nr
8).
16.4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym
fakcie Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
16.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
także informacje wskazane w art. 86 ust. 4 p.z.p., jeżeli ich podanie przez Wykonawców
było wymagane.
16.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.knyszyn.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach.
Termin związania ofertą:
17.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
17.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
17.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia:
18.1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o
kryteria podane w ogłoszeniu o niniejszym przetargu.
18.2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
poniższe kryteria oceny ofert:
Cena (C)
- waga: 60 %
Gwarancja (G)
- waga: 40 %
W kryterium "C" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
najniższa cena brutto
C = ------------------------------------------------ x 60
cena oferty ocenianej
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W kryterium „G” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
Gbo
Pg= ---------------------------------------------------- x 40
Gn
Gdzie: Pg – liczba punktów przyznanych badanej ofercie
Gbo – okres gwarancji badanej oferty
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji (60 miesięcy)
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Podanie przez Wykonawcę
krótszego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
ustawy p.z.p., jako niezgodnej z SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w ofercie pola
dotyczącego okresu gwarancji, będzie to potraktowane jako zaoferowanie minimalnego
wymaganego okresu gwarancji (36 miesięcy). Maksymalny okres gwarancji wynosi 60
misięcy. Podanie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji skutkować będzie
przyjęciem przez Zamawiającego 60-miesięcznego okresu gwarancji.
18.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę
punktów w zastosowanych kryteriach.
18.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treści.
18.6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
18.7. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona
18.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi, co najmniej jedna przesłanka unormowana
w art. 89 ust. 1 lub 90 ust. 3 p.z.p.
19. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy:
19.1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania
ofertą, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę
najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. Pozostałe regulacje zawiera
Część 4 SIWZ.
19.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
p.z.p..
20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Koszty związane z uczestnictwem w
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postępowaniu.
Nie jest wymagane.
21.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
21.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale VI p.z.p. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
p.z.p.
21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
21.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy p.z.p, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
21.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
21.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
21.6. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy p.z.p. zdanie drugie albo w terminie 10
dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.6.1. i 21.6.2. IDW wnosi
się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia;
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
21.7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może
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21.8.
21.9.
21.10.
21.11.

Część 3

przedłużyć termin składania ofert.
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania regulowane są właściwymi
przepisami Działu VI p.z.p.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Załączniki dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu / wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
postępowania oraz pozostałe załączniki
Załącznik 3.1. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu
do przesłanek wykluczenia z postępowania;
Załącznik 3.2. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu
do spełniania warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik 3.3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
Załącznik 3.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. UWAGA!
Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy
złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji podawanych podczas
sesji otwarcia ofert.
Pozostałe załączniki: wzór umowy, formularz oferty, dokumentacja projektowa.

Kierownik Zamawiającego
/-/ Jarosław Antoni Chmielewski
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Załącznik 2.1. do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Nr tel. ___________________________
Nr faxu: _________________________
e-mail: __________________________
NIP: ____________________________
Nr rachunku: _____________________
_________________________________

Zamawiający Gmina Knyszyn
ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
Modernizacja rolniczych dróg dojazdowych
nr postępowania: Znak: Gk. 271.4.2017
JA/ MY NIŻEJ PODPISANY/ PODPISANI

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

1.
2.
3.

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania.
Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za
łączną cenę ryczałtową brutto:

____________________________________________ zł
słownie: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
w tym podatek VAT.
Oferuję: _________________________ okres gwarancji.
Termin realizacji: do 30.09.2017 r.
5. Uważam/y się związany/i niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30
dni od upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Części 1 SIWZ pkt 3.4 do
realizacji zamówienia przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1976 r. - Kodeks pracy.
7. Oświadczam, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum 1 dla potrzeb niniejszego
1

Niepotrzebne skreślić.
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zamówienia jest następujący:
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę
- spółki cywilne lub konsorcja)

8.

Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczam, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _____ do _____
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr _________ do Oferty i zastrzegamy, że nie
mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączamy stosowne
wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z
wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p.
10. Oświadczam, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT / będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT*.
11. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie* / przy udziale podwykonawców w
następującym zakresie*:
Zakres robót powierzonych
Firma podwykonawcy (dane adresowe)
podwykonawcom
w ramach niniejszego zamówienia

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
13. Ofertę niniejszą składam / składamy na ________________________________ stronach.
14. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________

......................................, dnia ........................................
...............................................................................
(podpis/y osoby upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik 3.1. do SIWZ
Uwaga: Składa każdy wykonawca wraz z ofertą!
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
Modernizacja rolniczych dróg dojazdowych.
nr postępowania: znak: Gk. 271.4.2017
prowadzonym przez: Gminę Knyszyn
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1223 p.z.p.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
p.z.p.
___________________________ dnia ______________________ 2017 r.

.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

3.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ................................... P.z.p2. (podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 p.z.p.).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
p.z.p. ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________ dnia ______________________ 2017 r.

.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA3:
Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym przypadku pozostawić
nie wypełnione lub przekreślić.
2

Wypełnić tylko wówczas, gdy wykonawca korzysta z takich zasobów. W przeciwnym przypadku pozostawić niewypełnione lub
przekreślić.
3
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Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję
się w niniejszym postępowaniu, tj.:
________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
___________________________ dnia ______________________ 2017 r.
.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

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.
___________________________ dnia ______________________ 2017 r.

.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik 3.2 do SIWZ
Uwaga: Składa każdy wykonawca wraz z ofertą!
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu
Pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
Modernizacja rolniczych dróg dojazdowych
nr postępowania: znak: Gk. 271.4.2017
prowadzonym przez: Gminę Knyszyn
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
Części 1 pkt 6 SIWZ.
.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 4:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w Części 1 pkt 6 __________ 5 SIWZ polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
w następującym zakresie:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

___________________________ dnia ______________________ 2017 r.
.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

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.

4
5

Tylko jeśli dotyczy danego wykonawcy. W przeciwnym przypadku pozostawić niewypełnione lub przekreślić.
Wypełnia wykonawca, wskazując w ten sposób w którym zakresie posługuje się potencjałem podmiotu trzeciego.
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___________________________ dnia ______________________ 2017 r.

.................................., dnia ....................................

..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
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Załącznik 3.3 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia6
Pieczęć Wykonawcy

w imieniu:
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

Modernizacja rolniczych dróg dojazdowych
nr postępowania: znak: Gk. 271.4.2017
Równocześnie oświadczam:
1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie 7:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
_______________________________________________________________________

Zamiast niniejszego Załącznika można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: • zobowiązanie podmiotu, o którym
mowa w art. 22a ust. 2 p.z.p., • dokumenty określające:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
4) 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
7 Należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby.
6
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_______________________________________________________________________
4) będę realizował nw roboty budowlane, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące
się do warunków udziału, na których polega Wykonawca:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

.................................., dnia ....................................

..........................................................................
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do
reprezentacji Podmiotu)
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Załącznik 3.4. do SIWZ
Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni
od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji
otwarcia ofert!

Pieczęć Wykonawcy

1.

Lp.
1.

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
p.z.p.

Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z
późn. zm.).
Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

2.
3.
.....

.................................., dnia ......................

.........................................................................
(podpis/y osoby upoważnionej
do reprezentacji)

2.

Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

.................................., dnia ......................

.........................................................................
(podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji)
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Część 4: WZÓR UMOWY

UMOWA NR _ _/_ _ _ _
zawarta w dniu ____ . _____.2017 r. w Knyszynie, pomiędzy
Gminą Knyszyn ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn
zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną
przez Burmistrza Knyszyna Jarosława Antoniego Chmielewskiego
a
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
działającym na podstawie wpisu do KRS * / ewidencji działalności gospodarczej * Nr
_______________________________________________________________________________
adres korespondencyjny: ______________________________________________.
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
zwanymi łącznie „Stronami”
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1020) zwanej dalej pzp oraz wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierają umowę o
treści następującej:
§1
Przedmiot umowy

1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
Modernizacja rolniczych dróg dojazdowych.
2.
Zakres robót objętych Przedmiotem umowy oraz wymagania dotyczące wykonania
Przedmiotu umowy szczegółowo określono w:
- dokumentacji projektowej,
- Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
§2
Termin realizacji
1.
Termin wykonania robót objętych Przedmiotem umowy: do 30.09.2017 roku.
2.
Za termin zakończenia robót uważa się datę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego
całości robót stanowiących Przedmiot umowy.
§3
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą przewiduje wykonanie zamówienia bez udziału
podwykonawców / przy udziale podwykonawców.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy.

str. 26

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
4. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, we wskazanym terminie, uważa się za akceptację
projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający, we wskazanym terminie, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.
4.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, we wskazanym terminie, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane.
12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego wykonawcy.
14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w
sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
§4
Obowiązki Zamawiającego
1.
Zamawiający przekaże Wykonawcy, na podstawie odrębnego protokołu przekazania, teren
budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. W przypadku zwłoki w przekazaniu terenu
budowy, termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu o ilość dni zwłoki wynikłej z winy
Zamawiającego (od dnia powstania zwłoki do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy).
2.
Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu umowy i zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie na
warunkach określonych Umową.
§5
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Obowiązki Wykonawcy
1.
Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z:
1)
uproszczoną dokumentacją projektowo – kosztorysową,
2)
Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
3)
ofertą,
4)
zasadami wiedzy technicznej,
5)
obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi wynikającymi z przepisów
technicznych, prawa budowlanego, norm i aprobat,
6)
standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p. poż. i bhp oraz przepisami dotyczącymi
ochrony środowiska.
2.
Wykonawca odbierze protokolarnie teren budowy od Zamawiającego w terminie 7 dni od
dnia podpisania Umowy.
3.
Od chwili protokolarnego odbioru terenu budowy od Zamawiającego, do czasu zakończenia
Przedmiotu umowy, Wykonawca odpowiada za:
1)
organizację ruchu na czas budowy na terenie Zamawiającego,
2)
usuwanie wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu umowy,
3)
zorganizowanie i utrzymanie bezpieczeństwa i należytego porządku na terenie budowy i w
jego najbliższym otoczeniu,
4)
wszelkie szkody i uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem
przy realizacji Przedmiotu umowy.
4.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór nad terenem budowy, strzec mienia
znajdującego się na jego terenie, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa dla osób trzecich.
5.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i
przekazać go Zamawiającemu w ustalonym terminie odbioru robót.
6.
Wykonawca
wyznacza
kierownika
budowy
w
osobie
…………………………………………………….. .
7.
Wykonawca oświadcza, że jako przedsiębiorca posiada wiedzę i doświadczenie konieczne
do prawidłowego wykonania Umowy, a nadto oświadcza, że posiada zaplecze techniczne,
organizacyjne i finansowe konieczne do prawidłowego wykonania Umowy.
8.
Niezależnie od powyższych postanowień Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się wobec
Zamawiającego, że:
a)
zapoznał się oraz akceptuje wszelkie techniczne, w tym gruntowe oraz wodne, kredytowe
oraz inne ryzyka związane z wykonawstwem robót budowlanych i nie będzie z tego tytułu podnosił
żadnych roszczeń wobec Zamawiającego,
b)
zapoznał się i akceptuje przedstawioną Dokumentację projektową oraz Specyfikację
techniczną wykonania i odbioru robót oraz wszelkie dostępne i przedstawione mu dokumenty
techniczne i nie zgłasza żadnych uwag co do ich zawartości, co dodatkowo potwierdzi poprzez
podpisanie protokołu przyjęcia i akceptacji przedstawionego mu przez Zamawiającego Projektu
budowlanego oraz wszelkiej dodatkowej dokumentacji związanej z robotami w terminie 7 dni od
dnia podpisania Umowy,
c)
zapoznał się z terenem budowy i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń, co dodatkowo
potwierdzi poprzez podpisanie protokołu przejęcia i akceptacji terenu budowy bez zastrzeżeń w
terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy,
d)
zapewni zaplecze budowy dla potrzeb realizacji zakresu robót objętych niniejszą Umową.
§6
Materiały
1.

Całość zabezpieczenia materiałowego spoczywa na Wykonawcy w ramach jego ryzyka.
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2.
Materiały użyte do realizacji zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową
oraz ofertą Wykonawcy, spełniać wymogi obowiązujących norm oraz posiadać odpowiednie
certyfikaty lub aprobaty, które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przy odbiorze końcowym, a
wcześniej – na żądanie Inspektora nadzoru.
3.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 Umowy z
materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane i odpowiadających wymaganiom dokumentacji projektowej. Przedstawienie przez
Wykonawcę w odniesieniu do używanych materiałów i urządzeń certyfikatów, deklaracji zgodności,
atestów lub wyników badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót, certyfikaty lub aprobaty.
§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.
Strony ustalają Wynagrodzenie w formie wynagrodzenia ryczałtowego na kwotę
brutto
________________________________________________________________
zł
(słownie:
__________________________________________________________________________), w
tym należny podatek Vat .
2.
Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót i wszystkich innych wydatków niezbędnych
do zrealizowania Przedmiotu umowy na warunkach określonych Umową. W przypadku nie
uwzględnienia w kwocie wynagrodzenia przez Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków
niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych niniejszą umową,
powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem
Wynagrodzenia.
3.
Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.
4.
Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT wskutek
zmiany przepisów o podatku od towarów i usług, to skutki finansowe wynikające z powyższego
zostaną uwzględnione przez Strony, po uprzednim wprowadzeniu do niniejszej umowy stosownych
zmian w tym zakresie.
§8
Rękojmia za wady i gwarancja jakości
1.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych
Przedmiotu umowy. Stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady.
2.
Okres gwarancji na roboty objęte zakresem niniejszej umowy oraz na zamontowane
urządzenia wynosi _____ miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru Przedmiotu umowy.
3.
W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do:
1)
niezwłocznego usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym wad w Przedmiocie
umowy,
2)
przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 7 dni od pisemnego lub faxem powiadomienia
przez Zamawiającego o stwierdzonych wadach,
3)
pokrycia kosztów - udokumentowanych fakturą VAT lub rachunkiem - poniesionych przez
Zamawiającego, wskutek powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej, w razie nie usunięcia wady
przez Wykonawcę w terminie wskazanym w pkt 1, bez utraty praw wynikających z rękojmi lub
gwarancji,
4)
obniżenia umówionego wynagrodzenia w razie stwierdzenia, iż wady nie da się usunąć.
4.
Strony dokonają corocznych przeglądów gwarancyjnych, a stwierdzone wówczas usterki
Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji.
5.
Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może

str. 29

wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
§9
Odbiór robót zanikających i odbiór końcowy
1.
O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca jest obowiązany zawiadomić
na piśmie Zamawiającego.
2.
Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową.
3.
Odbiór końcowy udokumentowany będzie protokołem odbioru.
4.
Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru, o której mowa w ust. 3, w
ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru,
zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru końcowego
najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru końcowego.
5.
Czynności odbioru końcowego dokonuje Zamawiający samodzielnie razem w Wykonawcą,
lub poprzez powołaną przez Zamawiającego komisję.
6.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot objęty odbiorem nie
osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający może odmówić
odbioru.
7.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:
7.1. nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
7.2. nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może:
a. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem –
obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej
i technicznej,
b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo
domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
11.
Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu do odbioru z uwzględnieniem
wymagań niniejszego paragrafu Umowy nie dokona odbioru w terminach w nim przewidzianych,
Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z Umowy oraz
może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję,
zawiadamiając o tym Zamawiającego.
§ 10
Fakturowanie i rozliczenia
1.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu robót na podstawie podpisanego przez obie strony
końcowego protokołu odbioru, a w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad – po
protokolarnym odebraniu ich usunięcia.
2.
Fakturę należy wystawiać na Gminę Knyszyn ul. Rynek 39, 19 – 120 Knyszyn (NIP: 546131-28-69).
3.
Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4.
Za dzień zapłaty faktury strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5.
W wypadku korzystania przez Wykonawcę przy wykonywaniu Przedmiotu umowy z
Podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawionej
faktury VAT, będzie złożenie Zamawiającemu kopii faktur potwierdzających rozliczenie się
Wykonawcy z Podwykonawcami wraz z oświadczeniem Podwykonawców o otrzymaniu należności
za wykonane przez nich roboty.
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6.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z jego wynagrodzenia, nie
zapłaconych Podwykonawcom w terminie należności i dokonanie zapłaty należnego
Podwykonawcom wynagrodzenia, przed uregulowaniem faktury końcowej.
7.
W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane prace,
przyjęte bez wad protokołem odbioru końcowego, Zamawiający przekaże należności bezpośrednio
na rachunki Podwykonawców.
§ 11
Kary umowne, odszkodowanie
1.
Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z
następujących tytułów i w podanych wysokościach:
1)
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
a)
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia;
b)
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy
dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu, wyznaczonego na usunięcie wad;
c)
za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu na
przystąpienie do usunięcia wad, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2) Umowy;
d)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy.
e)
w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji bądź dokumentów o których mowa w
pkt 3.5 SIWZ Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 300,00 zł,
f)
w przypadku nie zatrudnienia na umowę o pracę przy realizacji wymaganych przez
Zamawiającego czynności o których mowa w 3.4. SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany do
zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto za każda osobę
zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy.
2) W przypadku podwykonawstwa Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
a)
braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, a w przypadku
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokości 0.1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień
opóźnienia,
b)
nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy projekt umowy,
c)
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każda
kopię umowy,
d)
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdą umowę.
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.
1 Umowy.
2.
Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Strony zastrzegają sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania pokrywającego pełną wysokość poniesionej szkody na zasadach
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ogólnych.
3.
Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych należnych Zamawiającemu z
Wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
4.
Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do
zapłaty kary umownej.
§ 12
Odstąpienie od umowy
1.
Oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiający jest
uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeśli Wykonawca:
a)
jest opóźniony w realizacji Przedmiotu umowy, dłuższej niż 30 dni kalendarzowych,
b)
nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni od
daty przekazania terenu budowy,
c)
przerwał wykonanie robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – za
wyjątkiem przyczyn określonych w Rozdz. XVI ust. 2 pkt 2) SIWZ – zaś przerwa trwa dłużej niż 10
dni.
d) nie wypełnia zobowiązań dotyczących zatrudnienia osób do wykonywania czynności o których
mowa w pkt 3.4. SIWZ.
e)
zaistniały okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 14 umowy, tj. nastąpiła konieczność
wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a)
w terminie 7 dni od daty odstąpienia umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
b)
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony z przyczyn, której nastąpiło odstąpienie od Umowy,
c)
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową,
d)
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz konieczność
ich zabezpieczenia, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada,
e)
Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza budowy, przez niego dostarczone lub wniesione,
3.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:
a)
dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy,
b)
odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 pkt c), których nie
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza Umową,
c)
przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.
§ 13
Postanowienia końcowe
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
2.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień
zawartej umowy:
1) w zakresie wynagrodzenia - gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w
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związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług – o kwotę będącą różnicą pomiędzy
kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku;
2) w zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
a.
braku dostępu do obszarów, w których wykonywane są roboty objęte zamówieniem
(przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o czas równy ilości dni braku dostępu do
pomieszczeń lub obszarów, w których wykonywane są roboty);
b.
z powodu wystąpienia zamówień lub robót dodatkowych, jeżeli nie jest możliwe
wykonywanie zamówienia podstawowego równolegle do wykonywania zamówienia (robót)
dodatkowych – wyłącznie o okres wykonywania zamówienia (robót) dodatkowego,
c.
z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach, na czas jej działania uniemożliwiającego wykonywanie zamówienia,
d.
z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron - wyłącznie na okres uniemożliwienia
Wykonawcy wykonywania zamówienia.
2.1. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest
poinformować Zamawiającego pisemnie.
2.2. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają
niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót.
2.3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian
będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności
sporządzania aneksu.
2.4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego. Zmiany takie
dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek
od dnia doręczenia go drugiej Stronie.
2.5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia o każdej
zmianie ich siedziby lub adresu doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego
obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za
doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.
3.
Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej
kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia,
sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4.
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy: Kodeks Cywilny, Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane.
6.
Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji
niniejszej umowy jest język polski.
7.
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla
Wykonawcy oraz 1 egz. dla Zamawiającego.
8.
Załącznikami do Umowy stanowiącymi jej integralną część są:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), Oferta Wykonawcy, Kosztorys
ofertowy Wykonawcy.
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