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Nr postępowania ZP.PN.271.12.2017  
 
 
 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 
 

dla postępowania prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)   

w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy na  

 
 

realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej  
w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 
11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Część) I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek. 
Zadanie (Część) II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło –  
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         ….......................................... 
                                                                                                                   Zatwierdzam 
 
 
Suchy Dąb, 03.08.2017 r. 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 
Gmina Suchy Dąb  
ul. Gdańska 17 
83 – 022 Suchy Dąb 
tel. 58 682 86 20 
fax.58 682 86 20 w.31 
 
adres strony internetowej Zamawiającego: www.suchy-dab.pl 
e-mail: gmina@suchy-dab.pl  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  
z późn. zm.) 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 
na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na 
stronie internetowej – www.suchy-dab.pl  

 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja części projektu inwestycyjnego pn. „Kompleksowe 

uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz  
z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie 
z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa.  

2. Projekt inwestycyjny składa się z dwóch Zadań (Części):  
Zadanie (Część) I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek. 
Zadanie (Część) II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – 
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 

3. Planowane do wykonania zadania polegają na: 
Zadanie (Część) I: 

- wykonaniu sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek wraz 
z przepompowniami, tłoczniami ścieków oraz budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej 
pomiędzy miejscowością Grabiny-Zameczek a miejscowością Suchy Dąb i włączeniu jej 
do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Suchym Dębie (łączna długość około 11,1km 
sieci, 8 przepompowni sieciowych). 

Zadanie (Część) II: 
- opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze 
świadczeniem usługi nadzoru autorskiego oraz wykonaniu sieci kanalizacyjnej sanitarnej 
w miejscowości Krzywe Koło wraz z przepompowniami, tłoczniami ścieków oraz 
budowie kanalizacji tłocznej pomiędzy miejscowością Krzywe Koło a miejscowością 
Suchy Dąb i włączeniu jej do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Suchym Dębie 
(łączna długość około 9km sieci, 4-6 przepompowni sieciowych). 

4. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową na 

http://www.suchy-dab.pl/
mailto:gmina@suchy-dab.pl
http://www.suchy-dab.pl/
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podstawie której realizowane będzie wykonanie robót dla Zadania (Części) i oraz Program 
Funkcjonalno–Użytkowy dla Zadania (Części) II. 

5. Przedmiot zamówienia objęty jest kodem: 
Zadanie (Część) i i II - Kod CPV: 45232440-8, Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów do odprowadzania ścieków. 
Zadanie (Część) II - Kod CPV: 71320000-7, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

6. Zamawiający informuje, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem infrastrukturalnym, 
na które Zamawiający otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 
Gospodarka wodno – ściekowa i w przypadku narażenia Zamawiającego na utratę 
dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowiązków umownych, z winy 
Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnych roszczeń. 

7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty 
budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy. 

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna na którą 
składają się: 
a. Projekt budowlany: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 

z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z  przyłączami 

w miejscowościach Suchy Dąb i Osice” – etap II Grabiny Zameczek gm. Suchy Dąb  

Zadanie I, II; oprac. Zakład projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo, listopad 

2014, 

b. Projekt budowlany: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 

z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami 

w miejscowościach Suchy Dąb i Osice” – etap II Grabiny Zameczek gm. Suchy Dąb  

Zadanie III; oprac. Zakład projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo, listopad 

2014, 

c. Projekt wykonawczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 

z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami 

w miejscowościach Suchy Dąb i Osice” – etap II Grabiny Zameczek gm. Suchy Dąb  

Zadanie I, II; Część i do V, oprac. Zakład projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora 

Puzo, listopad 2014, 

d. Projekt wykonawczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 

z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami 

w miejscowościach Suchy Dąb i Osice” – etap II Grabiny Zameczek gm. Suchy Dąb  

Zadanie III; Część i do V, oprac. Zakład projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora 

Puzo, listopad 2014, 

e. Dokumentacja z badan podłoża gruntowego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami do 

budynków; oprac. TMJ, listopad 2014, 

f. Projekt czasowej organizacji ruchu (drogi gminne); oprac. Zakład Produkcyjno-

Usługowo-Handlowy „DRO-BUD”, listopad 2014, 

g. Projekt czasowej organizacji ruchu (drogi powiatowe); oprac. Zakład Produkcyjno-

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-wodociagow-i-rurociagow-do-odprowadzania-sciekow
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-wodociagow-i-rurociagow-do-odprowadzania-sciekow
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-inzynieryjne-w-zakresie-projektowania
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Usługowo-Handlowy „DRO-BUD”, listopad 2014, 

h. STWiORB: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 

z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami 

w miejscowościach Suchy Dąb i Osice” – etap II Grabiny Zameczek gm. Suchy Dąb  

Zadanie I, II i III; oprac. Zakład projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo, 

listopad 2014, 

i. Przedmiar robót: Sieć kanalizacji sanitarnej z tłoczniami ścieków – Zadanie I, oprac. 

Zakład projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo, listopad 2014, 

j. Przedmiar robót: Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków – Zadanie II, 

oprac. Zakład projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo, listopad 2014, 

k. Przedmiar robót: Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków – Zadanie III, 

oprac. Zakład projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo, grudzień 2014, 

l. Program Funkcjonalno-Użytkowy: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki 

ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb”. Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło w gminie Suchy Dąb. oprac. Tomasz 

Drozdowski, kwiecień 2016, 

9. Jeżeli dokumentacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów 
lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub 
urządzeń równoważnych. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do 
niej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń 
służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje 
wyrazy „lub równoważne". Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 
producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 
odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione 
wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od 
konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 
zamówienia. Pod pojęciem /minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe/ 
Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie 
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie 
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu 
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się 
nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, 
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy 
opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne 
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych 
parametrach. w takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. 

10. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ i załączoną 
dokumentacją techniczną. 

11. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 
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Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych obejmujących: 
- roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej,  z wyjątkiem osób sprawujących 
samodzielne funkcje w budownictwie. 
W projekcie umowy – załącznik do SIWZ zawarte zostały zasady dotyczące:  
a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 
Pzp,  
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań. 

12. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.08.2018 r. 
w tym: 

a)  dla Zadania (Części) II ustala się termin pośredni: opracowanie kompleksowej 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej/ostatecznych decyzji 
zezwalających na rozpoczęcie robót: do 28.02.2018. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dla Zadania (Części) i - Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek dotyczące: 

a) Zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie osób skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia): 

- Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania odpowiedniego potencjału technicznego 
oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji: 

a) Kierownika Budowy w branży sanitarnej, 

 która posiada: 
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień 
budowlanych) na stanowisku Kierownika budowy lub robót oraz doświadczenie (uzyskane 
w dowolnym okresie) w realizacji co najmniej jednej roboty odpowiadającej zakresem 
przedmiotowi zamówienia tj. roboty o wartości min. 4 000 000 zł brutto, w której zakres 
wchodziło między innymi wykonanie kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków. 

b) Kierownika Robót w branży elektrycznej, 

 która posiada: 
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych, 
b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień 
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budowlanych) na stanowisku Kierownika budowy lub robót. 
 

Uwaga: kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r,, poz. 290) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie( Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów. 
Zgodnie z art.12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
określone w art. 12 ust.1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 
z 2016 r., poz.65).  
 
Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem spełniania przez 
osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. 
 

b) Zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie doświadczenia 
Wykonawcy): 

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że posiadają 
niezbędną wiedzę i doświadczenie – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym 
okresie), wykonali co najmniej: 

a) jedną robotę budowlaną o wartości min. 4 000 000 zł brutto polegającą na 
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości min. 5 km 
z co najmniej dwoma przepompowniami lub tłoczniami ścieków, 

b) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości min. 5 km z co najmniej dwoma 
przepompowniami lub tłoczniami ścieków 

c) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji o średnicy minimum 
DN250 o łącznej długości min. 1 km, 

Dla wykazania spełnienia w/w warunków Wykonawca winien wskazać trzy oddzielne 
roboty budowlane realizowane na podstawie odrębnych umów. 

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 4 000 
000,00 zł, 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.: 4 000 000,00 zł. 

 
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dla Zadania (Części) II - Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 
dotyczące: 

a) Zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie osób skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia): 
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- Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania odpowiedniego potencjału technicznego 
oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji: 

a) Kierownika Budowy w branży sanitarnej, 

 która posiada: 
c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
d) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień 
budowlanych) na stanowisku Kierownika budowy lub robót oraz doświadczenie w realizacji 
co najmniej jednej roboty odpowiadającej zakresem przedmiotowi zamówienia tj. roboty 
o wartości min. 2 500 000 zł brutto, w której zakres wchodziło między innymi wykonanie 
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków. 

b) Kierownika Robót w branży elektrycznej, 

 która posiada: 
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych 
b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień 
budowlanych) na stanowisku Kierownika budowy lub robót. 

c) Projektanta w branży sanitarnej, 

 która posiada: 
a)  uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, 
b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień 
budowlanych) na stanowisku projektanta oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej 
jednej dokumentacji odpowiadającej zakresem przedmiotowi zamówienia tj. dokumentacji 
dla roboty o wartości min. 2 500 000 zł brutto, w której zakres wchodziło między innymi 
wykonanie kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków. 

d) Projektanta w branży elektrycznej, 

 która posiada: 
a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych, 
b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień 
budowlanych) na stanowisku projektanta. 

 
Uwaga: kierownik budowy, kierownicy robót oraz projektanci powinni posiadać uprawnienia 
budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r,, poz. 
290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie( Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów. 
Zgodnie z art.12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
określone w art. 12 ust.1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
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Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 
z 2016 r., poz.65).  
 
Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem spełniania przez 
osobę/osoby łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych 
funkcji. 
 

b) Zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie doświadczenia 
Wykonawcy): 

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że posiadają 
niezbędną wiedzę i doświadczenie – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym 
okresie), wykonali co najmniej: 

a) jedną robotę budowlaną o wartości min. 2 500 000 zł brutto polegającą na 
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości min. 4 km 
z co najmniej trzema przepompowniami lub tłoczniami ścieków, 

b) jedną robotę budowlaną o wartości min. 2 500 000 zł brutto wykonaną w trybie 
zaprojektuj i wybuduj obejmującą wykonanie kanalizacji sanitarnej 
z przepompowniami lub tłoczniami ścieków w gruntach nawodnionych, 

Dla wykazania spełnienia w/w warunków Wykonawca winien wskazać dwie oddzielne 
roboty budowlane realizowane na podstawie odrębnych umów. 

 

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 2 500 
000,00 zł, 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.: 2 500 000,00 zł. 

 
3) 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. 

 
4) Nie podlegają wykluczeniu.  

a) Z postępowania wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których 
mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp. 

b) Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie: 
art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp – z postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę w stosunku do którego otwarto 
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
poz. 978, z późn. zm.10)) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 



 

9 

 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 
– Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.11)); 
art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące 
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 
15, 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. 

 
2. Procedura sanacyjna (self-cleaning) - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte 
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, 
jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony 
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 
podstawie ust. 2.  

4. Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zastosowana zostanie tzw. /procedura odwrócona/, o której mowa w art. 
24aa ustawy pzp, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Zgodnie z art.26 ust.1 ustawy Pzp „Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, zamawiający może wezwać 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1.” 

 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz wstępnego 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany 
jest złożyć do oferty aktualne na dzień składania ofert: 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załączonym 
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wzorem (zał. nr 3a/3b do SIWZ). 
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załączonym wzorem (zał. nr 
2a/2b do SIWZ). 

 
2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 
Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Pzp: 

a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

c) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (dz. U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie z załączonym wzorem (zał. nr 10a/10b 
do SIWZ); 

d) 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; 

 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. a, b i d składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
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udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  

3) 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. 2 lit. a, b i d 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. Przepis pkt 2 stosuje się.  

 
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 
Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1  pkt 1 ustawy 
Pzp:  
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami (załącznik nr 5a/5b do SIWZ) 
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, przedstawiający zakres niezbędny do wykazania spełnienia warunków określających 
wiedzę i doświadczenie Wykonawcy, opisanych w pkt V.1.b i pkt. V.2.b, 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 dokumentów – inne dokumenty – (załącznik nr 
6a/6b do SIWZ), 
 
Obowiązek załączenia dowodów dotyczy jedynie najważniejszych robót, tj. robót 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie 
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z pkt V.1.b i pkt. V.2.b. 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wykaz robót może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez Każdego 
z Wykonawców. 
c) zdolność ekonomiczna i finansowa: 
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie 
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert potwierdzającą 
posiadanie środków finansowych lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej 
w wysokości co najmniej 4 000 000,00 PLN dla Zadania (Części) i i 2 500 000,00 PLN dla 
Zadania (Części) II. 
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W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, dokumenty te mogą być złożone wspólnie lub oddzielnie przez każdego z nich 
z tym, że łącznie muszą spełniać ten warunek. 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w Art. 22 ust. 1b pkt 2 
Ustawy PZP, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 
w Art. 22a Ustawy PZP, wymaga się przedłożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym 
punkcie SIWZ, dotyczącej tych podmiotów. 

 

- dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN dla Zadania (Części) i i 2 500 000,00 PLN dla 
Zadania (Części) II. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, dokumenty te mogą być złożone wspólnie lub oddzielnie przez każdego z nich, 
z tym, że łącznie muszą spełniać ten warunek. 

 

Wszelkie wartości pieniężne, potwierdzające spełnianie warunków udziału w niniejszym 
postępowaniu, podane w dokumentach załączonych do oferty Wykonawcy w walutach innych 
niż wskazana przez Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego 
Banku Polskiego według stanu na dzień, w którym wystąpiło dane zdarzenie finansowe, 
podając datę, numer tabeli i kurs. 

 
4. w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, 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, 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 wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą.  

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2.  

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego 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 może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Oświadczenie można złożyć zgodnie z załączonym wzorem (zał. nr 4a/4b do SIWZ).  
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.  

8. 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 – 
zobowiązanie należy złożyć zgodnie z treścią załącznika nr 7a/7b do SIWZ.  

9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8  ustawy Pzp.  

10. 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.  

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w powyżej. 

12. 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 o tych 
podmiotach w oświadczeniu, zgodnie z treścią załącznika nr 2a/2b oraz nr 3a/3b do SIWZ 
- dotyczące tych podmiotów.  

13. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu zgodnie 
z treścią załącznika nr 2a/2b do SIWZ – dotyczące podwykonawców.  

14. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 
zgodne z treścią załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 
udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

15. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
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Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.  

16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, 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 
2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). w takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest 
do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane 
dokumenty lub oświadczenia się znajdują.  

 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem 

formy pisemnej.  
2. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniona jest:  

w sprawach formalno – prawnych:  
Katarzyna Górska , e-mail: katarzyna.gorska@suchy-dab.pl , faks 58 682 86 20 w. 31 
w sprawach merytorycznych:  
Marek Sawicki e-mail: marek.sawicki@suchy-dab.pl , faks 58 682 86 20 w. 31 

3. w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz 
informacje Wykonawcy przekazują za pośrednictwem faksu 58 682 86 20 w. 31 lub poczty 
elektronicznej na adres e-mail: katarzyna.gorska@suchy-dab.pl 

4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem 
telefonu.  

5. Zamawiający przekazuje informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej 
z zastrzeżeniem pkt 6. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

6. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz pełnomocnictw.  

7. w przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę 
elektroniczną zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się 
z jego treścią.  

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 

a) dla Zadania (Części) I: 150.000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100), 

b) dla Zadania (Części) II: 100.000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). 

2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

mailto:katarzyna.gorska@suchy-dab.pl
mailto:marek.sawicki@suchy-dab.pl
mailto:katarzyna.gorska@suchy-dab.pl
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek 
bankowy Zamawiającego: BS w Pszczółkach nr  97 83370001 0000 1690 2000 0006, 
z dopiskiem: 

a) dla Zadania (Części) I: ,,Wadium w postępowaniu na Zadanie (Część) I: Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek” 

b) dla Zadania (Części) II: ,,Wadium w postępowaniu na Zadanie (Część) II: Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 

4. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie pieniądza zaleca się 
dołączenie do oferty kopi przelewu. w przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium 
w formie określonej w pkt 2. lit b) – e) zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu 
oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji razem z ofertą. Proszę nie 
zszywać dokumentu z ofertą. Gwarancje lub poręczenia muszą zobowiązywać gwaranta 
lub poręczyciela do zapłaty wadium na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze, pisemne 
wezwanie, muszą być nieodwołalne i ważne co najmniej przez okres związania ofertą. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. lit. d). 

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie punktu 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

10. 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 bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

a) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 



 

16 

 

b) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy;  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy; 

d) 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 oświadczeń lub dokumentów 
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 spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

 
IX. Termin związania ofertą.  
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty . 
1. Wykonawcy przedstawią swoje warunki cenowe na formularzu oferty stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ na podstawie wypełnionego kosztorysu ofertowego który zostanie 
przekazany przed podpisaniem umowy (Rozdz. XIV pkt 2 SIWZ).  

2. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.  
3. Przy sporządzeniu oferty, zaleca się skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych 

przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na swoich formularzach 
z zastrzeżeniem, że będą one zawierać wszystkie niezbędne informacje określone przez 
Zamawiającego.  

4. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust.1 dotyczące Wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są 
w oryginale.  

5. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 ust.2, inne niż oświadczenia, o których mowa 
powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

6. 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.  

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę (osobę/osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi 
dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.  

8. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale 
lub kopii poświadczonej notarialnie.  

9. w przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty 
podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na złote polskie 
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 
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zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.  
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
12. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  
13. w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone i spięte 
w ofercie w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Jednocześnie, 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert jest zobowiązany przedstawić 
uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. 
w przypadku braku wyraźnego oznaczenia dokumentów stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa - Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna 
za jawne.  

14. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale połączone i włożone do jednej koperty.  
15. Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane 

podpisem Wykonawcy.  
16. Wykonawca zamieści ofertę w bezpiecznej, zamkniętej kopercie zaadresowanej na 

Zamawiającego z oznaczeniem: oferta przetargowa na realizację inwestycji pn. 
„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb 
poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek 
i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, 
gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, 
Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Część) ……. . 
z dokładnym adresem Wykonawcy tak, aby w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po 
terminie można ją było odesłać bez otwierania.  
W przypadku braku ww. oznaczenia, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 
kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  

17. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie w myśl art. 84 
ust. 2 ustawy Pzp.  

18. w sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia ma 
zastosowanie ustawa Pzp oraz przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380).  

 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
1. Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy w Suchym Dębie,  ul. Gdańska 17 do 

dnia  21.08.2017 r. do godz. 10.00.  
2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty 
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Zamawiającemu.  
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie,  

ul. Gdańska 17  – sala narad na parterze – dnia 21.08.2017 r. o godz. 10.15.  
4. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego w SIWZ zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom.  
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto w złotych polskich (PLN) wraz z obowiązującym 

podatkiem VAT za całość zamówienia biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia 
i dokumentację techniczną, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1a i/lub 
1b do SIWZ. Dla Zadania (Części) II Wykonawca na formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 1b do SIWZ określi cenę ryczałtową brutto w złotych polskich (PLN) wraz 
z obowiązującym podatkiem VAT za wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. Cena za wykonanie dokumentacji nie może przekroczyć 5% wartości za 
całość zamówienia. 

2. Cena oferty będzie ryczałtem. Zgodnie z art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U.  Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wynagrodzenie ryczałtowe zostało określone 
następująco: 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie trwania umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

3. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia jak również w niej nieujęte z powodu wad dokumentacji 
projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem 
faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia.  

4. Cena  ryczałtowa oferty musi zawierać wszystkie koszty wynikające z dokumentacji 
technicznej oraz koszty: 

4.1. robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu i zaplecza 

budowy wraz z późniejszą likwidacją, w tym też koszty ogrodzenia 

i ubezpieczenia budowy, 

4.2. wykonania planu BIOZ, 

4.3. zaopatrzenia w wodę, w energię,  zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa 

na terenie budowy, 

4.4. wykonania, utrzymania i likwidacji dojazdu do placu budowy oraz posesji, 

4.5. pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji 

powykonawczej i dokumentacji powykonawczej, 

4.6. odszukania i regulacji istniejących urządzeń wod-kan, telefonicznych, 

gazowych, energetycznych do projektowanej rzędnej w terenie, 

4.7. oznakowania zajęcia pasa drogowego wraz z wykonaniem i uzgodnieniem 

projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

4.8. innych czynności niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji 

przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z odbiorami robót, 
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4.9. wywozu nadmiaru gruntu oraz materiałów z rozbiórki wraz z jego 

utylizacją, 

4.10. ewentualnego wykonania, utrzymania i późniejszej likwidacji objazdów, 

4.11. doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, koszty 

związane z demontażem, naprawą i montażem ogrodzeń posesji oraz 

innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania 

terenu oraz wypłat odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich 

z tytułu wniesionych roszczeń, a mających związek z wykonawstwem robót 

budowlanych na realizowanej inwestycji, 

4.12. odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, 

4.13. wynikające z projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

 
5. Ponadto Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić odpowiedzi na pytania 

składane w trakcie procedury przetargowej, cena przedstawiona w formularzu ofertowym 
nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia, a umowa nie będzie 
aneksowana, za wyjątkiem okoliczności wymienionych w projekcie umowy, stanowiącym 
załącznik nr 8a/8b do niniejszej SIWZ. 

6. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia 
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. w związku z powyższym od 
Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem 
zamówienia, które umożliwi należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a także 
sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą 
starannością.  

7. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych 
rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia zawartych w SIWZ. 

8. Zamawiający do porównania i oceny ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto całości 
zamówienia. 

9. Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek w obliczeniu ceny: Zamawiający 
poprawi omyłki w obliczeniu ceny w następujący sposób - jeżeli cenę za przedmiot 
zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podana 
słownie. 

10. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można wybrać najkorzystniejszej 
oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych 
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, 
a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

11.  Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary, których nabycie prowadzi do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług (VAT) to Wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę 
informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. w okolicznościach, o których 
mowa powyżej Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 
ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

12. Przedmiar nie stanowi podstawy wyceny oferty, stanowi jedynie dokument pomocniczy 
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dla Wykonawcy. 
13. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN. 
14. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy, w tym celu Wykonawca 

musi wycenić wszystkie przedmiary robót, oraz sporządzić zbiorcze zestawienie 
kosztorysów (dotyczy Części (Zadanie) I). Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy 
zamówienia wymienione w przedmiarach robót zgodnie z następującymi zasadami: 

11.1. wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego muszą zawierać cenę 

jednostkową z narzutami, która powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po 

przecinku; 

11.2. w przypadku braku ceny jednostkowej lub wpisanie wartości „zero”, za  

wyjątkiem pozycji dotyczącej wykonania dokumentacji powykonawczej, 

zamawiający uzna, że dana pozycja została wyceniona w innych pozycjach, 

z zastrzeżeniem zasad poprawiania omyłek rachunkowych i wyjaśniania rażąco 

niskiej ceny; 

11.3. na okładce każdego kosztorysu należy podać parametry cenotwórcze 

w oparciu o które została wykonana kalkulacja tj. stawkę roboczogodziny, 

narzuty kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu; 

11.4. do każdego kosztorysu należy załączyć zestawienie robocizny, materiałów 

i sprzętu; 

11.5. brak wyceny wszystkich pozycji lub wpisanie wartości „zero” we wszystkich 

pozycjach nie jest dopuszczalne. 

Sporządzony zgodnie z powyższymi zasadami kosztorys ofertowy Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy (Rozdz. XIV pkt 2 SIWZ). 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:  
 

Cena brutto - 50 punktów – waga 50% 
Termin realizacji – 30 punktów – waga 30% 
Okres udzielonej gwarancji – 20 punktów – waga 20% 

 
1) Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący 

wzór:  
            C min  
P =  --------------      x 100 punktów x 50% 
            Co 
gdzie:  
P – wartość punktowa ocenianego kryterium  
C min – najniższa cena ze złożonych ofert  
Co – cena ocenianej oferty 

2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia – dotyczy terminu realizacji robót 
budowlanych  

a. za skrócenie terminu realizacji o 0 miesięcy Wykonawca otrzyma – 0 punktów  
b. za skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc Wykonawca otrzyma – 10 punktów  
c. za skrócenie terminu realizacji o 2 miesiące Wykonawca otrzyma – 20 punktów  
d. za skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące lub więcej Wykonawca otrzyma – 30 

punktów 
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3) Okres udzielonej gwarancji na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia  

a. za udzielnie gwarancji na okres 36 miesięcy Wykonawca otrzyma – 0 punktów  
b. za udzielnie gwarancji na okres 48 miesięcy Wykonawca otrzyma – 10 punktów 
c. za udzielnie gwarancji na okres 60 lub więcej miesięcy Wykonawca otrzyma – 20 

punktów 
2. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże skrócenia terminu realizacji, 

Zamawiający przyjmie do oceny skrócenie o 0 miesięcy. 
3. Jeżeli Wykonawca zaoferuje skrócenie terminu realizacji o okres wyrażony liczbą miesięcy 

inną niż całkowita, Zamawiający do oceny przyjmie najbliższą liczbę całkowitą mniejszą od 
zaoferowanej. 

4. Oferty Wykonawców, którzy zaoferują okres udzielonej gwarancji krótszy niż 36 miesięcy 
zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ.  

5. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże okresu udzielonej gwarancji, 
Zamawiający przyjmie do oceny minimalny 36 miesięczny okres.  

6. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji z przedziału powyżej 36 i poniżej 48 miesięcy 
(powyżej 48 i poniżej 60 miesięcy) Zamawiający do oceny przyjmie okres gwarancji równy 
36 miesięcy (48 miesięcy). 

7. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę w/g poszczególnych 
kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną 
liczbę punktów wynikającą z sumy punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. 

8. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za 
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie 
za wszystkie kryteria oceny ofert. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  

 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy. 
1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, 

zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.  
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 

a) kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami 
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej 
osoby powstaje taki obowiązek, 

b) wypełniony kosztorys ofertowy. 
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest 

w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia – przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów 
(w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę).  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może zbadać, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który 
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  
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XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej 
ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, 
niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej 
podpisaniem. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych oraz poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 
Zamawiającego: BS w Pszczółkach nr  97 83370001 0000 1690 2000 0006. Na przelewie 
należy wpisać następujący tytuł: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla 
Zadnia (Części)....”. 

4. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 
Zamawiającego. 

5. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez 
podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie 
i bezwarunkowo zobowiązywać odpowiednio poręczyciela albo gwaranta do zapłaty 
kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej 
kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – sumy gwarancyjnej z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie wniesione w tych 
formach wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie 
Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważne w wysokości 100% do dnia 
wykonania zamówienia, plus 30 dni. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wniesione 
w ww. formach będzie ważne w wysokości 30% do dnia upływu okresu rękojmi plus 15 
dni. Zabezpieczenie wniesione w tych formach powinno zawierać zastrzeżenie, że 
wszelkie spory dotyczące odpowiednio poręczenia albo gwarancji podlegają 
rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencjom 
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. Wzór gwarancji należytego wykonania 
umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwracane przez Zamawiającego 
w następujący sposób: 

6.1. 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 
podpisania Protokołu Wykonania Umowy.   
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6.2. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie 
terminu rękojmi za wady. 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione 
w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.  

8. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, pozostawiając 
w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału 
dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie. 

 
XVI. Istotne dla stron postanowienia umowne  
1. Inne istotne postanowienia umowne zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej 

załącznik nr 8a/8b do SIWZ.  
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach 

określonych w w/w projekcie.  
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych postanowień zawartej umowy, 

także w stosunku do treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, 
w zakresie i na warunkach określonych w projekcie umowy.  

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia  
Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy 
Działu VI ustawy Pzp. 
 
XVIII. Postanowienia końcowe.  
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej 

rozumie się pojedyncze Zadania (Części) wskazane w pkt III niniejszej SIWZ. Wykonawca 
może złożyć ofertę na jedno lub kilka Zadań (Części).  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
5. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia.  
6. Zamawiający informuje, że dla Zadania (Część) i przewiduje udzielanie zamówień, 

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.  
6.1. Zakres robót budowlanych: wykonanie elementów sieci kanalizacji sanitarnej takich jak: 
rurarz i studnie oraz elementów przyłączy kanalizacji sanitarnej takich jak: przykanaliki 
i studnie. 
6.2. Warunki na jakich zostaną one udzielone: 

- wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych lub w przypadku ich braku 
parametrów zawartych w kosztorysie ofertowym o którym mowa w Rozdz. XII pkt 14 SIWZ, 
- pozostałe warunki zgodnie z projektem Umowy stanowiącym Zał. 8a do SIWZ. 

7. Podwykonawcy:  

7.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
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kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę 
w formularzu oferty (zał. nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców.  

7.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 
roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 
usług.  

7.3. 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.  

7.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 
budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub 
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy.  

7.5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

7.6. Zapisy pkt. 7.4 i pkt. 7.5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.  

7.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

7.8. Istotne dla Zamawiającego i Wykonawcy postanowienia dotyczące 
podwykonawców zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, a które 
zawarte są w projekcie umowy stanowiącej zał. do SIWZ.  

8. Podmioty występujące wspólnie:Wykonawcy na podstawie art. 23 ustawy Pzp mogą 
wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. w takim przypadku Wykonawcy 
ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

8.2. Przed dniem podpisania umowy, podmioty występujące wspólnie w myśl art. 
23 ustawy Pzp zobowiązane są do dostarczenia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.  
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8.3. Wykonawcy, o których mowa w pkt. 8.1, ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy.  

8.4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunki 
podmiotowe o których mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 SIWZ mogą być 
spełnione łącznie. 
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Załącznik nr 1a do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY – Zadanie (Część) I 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy 
Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe 
Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” 
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Część) I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek. 

 
 

 
Gmina Suchy Dąb 

ul. Gdańska 17 
83-022 Suchy Dąb 

 
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w przetargu nieograniczonym opublikowanym na 

stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej 

Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, a także po zapoznaniu się ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami my, niżej podpisani: 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 
 

nr tel. …............................................................... 

nr faksu   ….......................................................... 

e - mail ….............................................................. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ), akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne 

informacje do przygotowania i złożenia oferty. 

2. Oświadczamy, że realizację zamówienia wykonamy za cenę ryczałtową ustaloną zgodnie  

z dyspozycjami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:       

- wartość netto …......................... zł, słownie: .......................................................................... +  

należny podatek VAT w wys. ……. %, tj. ....................... zł, słownie: 
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......................................................................, co stanowi kwotę ryczałtową brutto  ……................ 

zł, słownie:……….…………………..…………… 

3. Oferujemy skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy robót 

budowlanych) o …… miesięcy. 

4. Udzielamy gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na okres 

……………. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

objętych przedmiotem zamówienia. 

5. Oświadczamy, iż cena określona powyżej obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy 

opisanych w SIWZ wraz z załącznikami.  

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

7. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, informujemy, że:  

*zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

Lp Nazwa części zamówienia Nazwa firmy podwykonawczej 

1   

2   

3   

 

*nie zamierzamy powierzać podwykonawcom wykonania części zamówienia 

* niepotrzebne skreślić 

 

8. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy zawarty w SIWZ. Jednocześnie zobowiązujemy się 

w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego 

w terminie przez niego wyznaczonym i rozpoczęcia realizacji usługi na warunkach określonych 

w projekcie umowy.  

9. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. 

 

 

..............................................                                        ............................................................ 

miejscowość i data                                                                    podpis  osoby/osób uprawnionej do  
                                                                                                       reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 1b do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY – Zadanie (Część) II 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy 
Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe 
Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” 
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Część) II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. 

 
  

 
Gmina Suchy Dąb 

ul. Gdańska 17 
83-022 Suchy Dąb 

 
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w przetargu nieograniczonym opublikowanym na 

stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej 

Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, a także po zapoznaniu się ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami my, niżej podpisani: 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 
 

nr tel. …............................................................... 

nr faksu   ….......................................................... 

e - mail ….............................................................. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ), akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne 

informacje do przygotowania i złożenia oferty. 

2. Oświadczamy, że realizację zamówienia wykonamy za cenę ryczałtową ustaloną zgodnie  

z dyspozycjami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:       

- wartość netto …......................... zł, słownie: .......................................................................... +  

należny podatek VAT w wys. ……. %, tj. ....................... zł, słownie: 
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......................................................................, co stanowi kwotę ryczałtową brutto  ……................ 

zł, słownie:……….…………………..…………… 

w tym opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 

- wartość netto …......................... zł, słownie: .......................................................................... +  

należny podatek VAT w wys. ……. %, tj. ....................... zł, słownie: 

......................................................................, co stanowi kwotę ryczałtową brutto  ……................ zł, 

słownie:……….…………………..…………… 

Cena za wykonanie dokumentacji nie może przekroczyć 5% wartości za całość 

zamówienia. 

3. Oferujemy skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy robót 

budowlanych) o …… miesięcy. 

4. Udzielamy gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na okres 

……………. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

objętych przedmiotem zamówienia. 

5. Oświadczamy, iż cena określona powyżej obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy 

opisanych w SIWZ wraz z załącznikami.  

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

7. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, informujemy, że:  

*zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

Lp Nazwa części zamówienia Nazwa firmy podwykonawczej 

1   

2   

3   

 

*nie zamierzamy powierzać podwykonawcom wykonania części zamówienia 

* niepotrzebne skreślić 

8. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy zawarty w SIWZ. Jednocześnie zobowiązujemy się 

w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego 

w terminie przez niego wyznaczonym i rozpoczęcia realizacji usługi na warunkach określonych 

w projekcie umowy.  

9. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. 

..............................................                                        ............................................................ 

miejscowość i data                                                                    podpis  osoby/osób uprawnionej do  
                                                                                                       reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2a do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy 
Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe 
Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” 
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Część) I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek. 
 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego przez Gminę Suchy Dąb, oświadczam, co następuje: 

 
 OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. 

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                               podpis  osoby/osób uprawnionej do  

                                                                                        reprezentowania Wykonawcy 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w ustawie Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem/am następujące środki naprawcze:   

…………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                                     podpis  osoby/osób uprawnionej do  

                                                                                                           reprezentowania Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

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

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                                  podpis  osoby/osób uprawnionej do  

                                                                                                reprezentowania Wykonawcy 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                                  podpis  osoby/osób uprawnionej do  

                                                                                                       reprezentowania Wykonawcy 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                                  podpis  osoby/osób uprawnionej do  

                                                                                                  reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2b do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy 
Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe 
Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” 
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Część) II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego przez Gminę Suchy Dąb, oświadczam, co następuje: 

 
 OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. 

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                               podpis  osoby/osób uprawnionej do  

                                                                                        reprezentowania Wykonawcy 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w ustawie Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem/am następujące środki naprawcze:   

…………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                                     podpis  osoby/osób uprawnionej do  

                                                                                                           reprezentowania Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

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

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                                  podpis  osoby/osób uprawnionej do  

                                                                                                reprezentowania Wykonawcy 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                                  podpis  osoby/osób uprawnionej do  

                                                                                                       reprezentowania Wykonawcy 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                                  podpis  osoby/osób uprawnionej do  

                                                                                                  reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3a do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy 
Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe 
Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” 
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa. 
Zadanie (Część) I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek. 

 

 
Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego przez Gminę Suchy Dąb, oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Rozdziale V ust. 1 pkt 1 SIWZ dla Zadania (Część) I 

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                                   podpis  osoby/osób uprawnionej do  
                                                                                                            reprezentowania Wykonawcy 
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INFORMACJA w ZWIĄZKU z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych  

w Rozdziale V ust. 1 pkt 1 SIWZ dla Zadania (Część) I 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

..……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                                   podpis  osoby/osób uprawnionej do  
                                                                                                            reprezentowania Wykonawcy 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                                   podpis  osoby/osób uprawnionej do  
                                                                                                            reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3b do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy 
Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe 
Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” 
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa. 
Zadanie (Część) II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. 

 
  

Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego przez Gminę Suchy Dąb, oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ dla Zadania (Część) II 

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                                   podpis  osoby/osób uprawnionej do  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       reprezentowania Wykonawcy 
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INFORMACJA w ZWIĄZKU z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych  

w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ dla Zadania (Część) II 

 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

..……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                                   podpis  osoby/osób uprawnionej do  
                                                                                                            reprezentowania Wykonawcy 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                                   podpis  osoby/osób uprawnionej do  
                                                                                                            reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4a do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy 
Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe 
Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” 
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Część) I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek. 
 

 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy) 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne informuję, że  

1) nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębną ofertę lub ofertę 

częściową w ww. postępowaniu
*
; 

2) należę do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę 

częściową w ww. postępowaniu
*
: 

a)……………………………………………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………………………………………………  

                                                        (nazwy i adresy tych Wykonawców) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

UWAGA 

Pod pojęciem „grupa kapitałowa” zgodnie z ustawą  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, 
którzy są kontrolowani w sposób  bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, 
w tym również tego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 14 cyt. ustawy). 
 
 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                                    podpis  osoby/osób uprawnionej do  

                                                                                                    reprezentowania Wykonawcy 



 

39 

 

 

Załącznik nr 4b do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy 
Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe 
Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” 
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Część) II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. 

 

 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy) 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne informuję, że  

1) nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębną ofertę lub ofertę 

częściową w ww. postępowaniu
*
; 

2) należę do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę 

częściową w ww. postępowaniu
*
: 

a)……………………………………………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………………………………………………  

                                                        (nazwy i adresy tych Wykonawców) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

UWAGA 

Pod pojęciem „grupa kapitałowa” zgodnie z ustawą  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, 
którzy są kontrolowani w sposób  bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, 
w tym również tego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 14 cyt. ustawy). 
 
 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                                    podpis  osoby/osób uprawnionej do  

                                                                                                    reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5a do SIWZ 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zadania (Część) I 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy 
Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe 
Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” 
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Część) I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek. 

 
Wykonawca: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
Lp. Imię 

i nazwisko 
Funkcja Uprawnienia  

(rodzaj specjalności) 
Doświadczenie 

zawodowe 
Informacja o podstawie do 

dysponowania osobą 

1 2 3 4 5 6 

  
 

Kierownik 
budowy 

   
Samodzielnie na podstawie: 

 
……………………………….* 
(należy wskazać rodzaj umowy 
np. umowa o podwykonawstwo, 

umowa cywilno-prawna itp.) 

 
Osoba zostanie 

udostępniona przez inny 
podmiot* 

 
* niepotrzebne skreślić 

  
 

Kierownik robót    
Samodzielnie na podstawie: 

 
……………………………….* 
(należy wskazać rodzaj umowy 
np. umowa o podwykonawstwo, 

umowa cywilno-prawna itp.) 

 
Osoba zostanie 

udostępniona przez inny 
podmiot* 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
..............................................                                        ............................................................ 

miejscowość i data            podpis  osoby/osób uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5b do SIWZ 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zadania (Część) II 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy 
Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe 
Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” 
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Część) II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. 

 
Wykonawca: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
Lp. Imię 

i nazwisko 
Funkcja Uprawnienia  

(rodzaj specjalności) 
Doświadczenie 

zawodowe 
Informacja o podstawie do 

dysponowania osobą 

1 2 3 4 5 6 

  
 

Kierownik 
budowy 

   
Samodzielnie na podstawie: 

 
……………………………….* 
(należy wskazać rodzaj umowy 
np. umowa o podwykonawstwo, 

umowa cywilno-prawna itp.) 

 
Osoba zostanie 

udostępniona przez inny 
podmiot* 

 
* niepotrzebne skreślić 

  
 

Kierownik robót    
Samodzielnie na podstawie: 

 
……………………………….* 
(należy wskazać rodzaj umowy 
np. umowa o podwykonawstwo, 

umowa cywilno-prawna itp.) 

 
Osoba zostanie 

udostępniona przez inny 
podmiot* 

* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Projektant 1 
(branża 
sanitarna) 

  Samodzielnie na podstawie: 
 

……………………………….* 
(należy wskazać rodzaj umowy 
np. umowa o podwykonawstwo, 

umowa cywilno-prawna itp.) 

 
Osoba zostanie 

udostępniona przez inny 
podmiot* 

 
* niepotrzebne skreślić 
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  Projektant 2 
(branża 
elektryczna) 

  Samodzielnie na podstawie: 
 

……………………………….* 
(należy wskazać rodzaj umowy 
np. umowa o podwykonawstwo, 

umowa cywilno-prawna itp.) 

 
Osoba zostanie 

udostępniona przez inny 
podmiot* 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
..............................................                                        ............................................................ 

miejscowość i data            podpis  osoby/osób uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 6a do SIWZ 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH – Zadanie (Część) I 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy 
Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe 
Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” 
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Część) I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek. 
 
 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 
 

Lp. Rodzaj wykonanych 
robót 

 

Data wykonania 
(podać termin 
rozpoczęcia 

i zakończenia) 

Miejsce 
wykonania 

Nazwa i adres 
wykonawcy 

Nazwa podmiotu, na rzecz 
którego roboty zostały 

wykonane 

      

      

      

      

 

UWAGA: do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane roboty 

budowlane zostały wykonane należycie 

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej do  

reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 6b do SIWZ 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH – Zadanie (Część) II 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy 
Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe 
Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” 
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Cześć) II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. 

 

 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

Lp. Rodzaj wykonanych 
robót 

 

Data wykonania 
(podać termin 
rozpoczęcia 

i zakończenia) 

Miejsce 
wykonania 

Nazwa i adres 
wykonawcy 

Nazwa podmiotu, na rzecz 
którego roboty zostały 

wykonane 

      

      

      

      

 

UWAGA: do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane roboty 

budowlane zostały wykonane należycie 

 

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej do  

reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 7a do SIWZ 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy 
Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe 
Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” 
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Część) I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek. 
 

 

Uwaga! 

Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1. Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp. 

2. Dokumenty które określają w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 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. 

Ja: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko – właściciel, prezes zarządu, 

członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant, itp.) 

 

Działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa podmiotu) 

 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(określenie zasobu – sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna lub zawodowa) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa Wykonawcy) 
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w trakcie wykonywania zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa zamówienia) 

 

Oświadczam, iż:  

1) Udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3) Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

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: ………….. (Tak / Nie). 

Oświadczam, ze jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek 

nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą. 

Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek 

okoliczności, za które nie ponoszę winy. 

…………………………………… dnia ………………… r. 

 

                                                                                               
…………………………………………………………………… 

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu 
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Załącznik nr 7b do SIWZ 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy 
Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe 
Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” 
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Część) II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. 

 

 

Uwaga! 

Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1. Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp. 

2. Dokumenty które określają w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 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. 

Ja: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko – właściciel, prezes zarządu, 

członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant, itp.) 

 

Działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa podmiotu) 

 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(określenie zasobu – sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna lub zawodowa) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa Wykonawcy) 
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w trakcie wykonywania zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa zamówienia) 

 

Oświadczam, iż:  

3) Udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

5) Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6) 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: ………….. (Tak / Nie). 

Oświadczam, ze jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek 

nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą. 

Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek 

okoliczności, za które nie ponoszę winy. 

…………………………………… dnia ………………… r. 

 

                                                                                               
…………………………………………………………………… 

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu 
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Załącznik nr 8a do SIWZ – Wzór umowy. 

Przetarg nieograniczony na: 
 

realizację inwestycji pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 
Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Część) I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek. 
Zadanie (Część) II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – 
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 

 
 

UMOWA 
 

zawarta w Suchym Dębie w dniu …...................  2017 r. pomiędzy Gmina Suchy Dąb z siedzibą 
w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej 17, zwana dalej Zamawiającym reprezentowana przez: 
Barbarę Kamińską – Wójta Gminy Suchy Dąb 
a 
…....................................................................... zwanym dalej WYKONAWCĄ. 
 

§ 1  
Przedmiot umowy 

Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i dokonanego wyboru oferty 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
realizację inwestycji pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 
Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Część) I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek. 

godnie z zakresem określonym w SIWZ, dokumentacji technicznej, na którą składają się: 
projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru robót, projekt wykonawczy 
oraz przedmiar robót (kosztorys nakładczy) oraz wydanych decyzjach administracyjnych. 
1. Podstawą opracowania umowy są; 
            - SIWZ 
            - oferta Wykonawcy 
            - dokumentacja techniczna 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami państwowymi i branżowymi oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót.  

 
§ 2 

Termin realizacji  
Termin wykonania zamówienia : od dnia zawarcia umowy do ……...2018 r. 
 



 

50 

 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1.  Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości - wartość netto …......................... zł, słownie: 

.......................................................................... +  należny podatek VAT w wys. ….. %, tj. 

....................... zł, słownie: ......................................................................, co stanowi kwotę 

ryczałtową brutto  ……................ zł, słownie:……….…………………..…………… 

2. Kwota obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu 
umowy określonego w  § 1  oraz wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ofertą  Wykonawcy 
sporządzoną zgodnie z SIWZ.  

3. Wykonawca sam skalkuluje wszelkie konieczne prace oraz koszty konieczne do 
kompleksowego wykonania zadania i nie może się powoływać na jakiekolwiek uchybienia 
kalkulacji własnej.  

 
§ 4 

Rozliczenie 
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót określonych w § 1 odbędzie się 

maksymalnie czterema fakturami wystawionymi na kwoty wynikające z procentowego 
zaawansowania wykonanych robót: 
b) pierwsza faktura na kwotę zaawansowania na dzień: 30.11.2017. 
c) druga faktura na kwotę zaawansowania na dzień: 31.03.2018. 
d) trzecia faktura na kwotę zaawansowania na dzień: 31.05.2018. 
e) czwarta faktura: po odbiorze końcowym. 

2. Ustala się, że łączna wartość faktur pierwszej, drugiej i trzeciej nie może przekroczyć 90% 
wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy. 

3. Należne wynagrodzenie zostanie przelane na konto bankowe Wykonawcy podane na 
fakturze, na podstawie prawidłowo wystawionej prze Wykonawcę faktury VAT, 
w terminie 30 dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem 
zapisów pkt 4. 

4. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców na wykonanie części 
robót, Wykonawca złoży wraz z fakturą VAT za wykonany przedmiot zamówienia, 
stosowne oświadczenia Podwykonawców, potwierdzające, że otrzymali wynagrodzenie 
za zakres robót objętych składaną fakturą. 

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności względem 
Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 5 

Obowiązki stron 
1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w sprawach związanych 
z wykonaniem czynności wymaganych Prawem Budowlanym niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

2) Dla zarządzania niniejszą umową Zamawiający powołuje Inżyniera Kontraktu: 
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Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski. 
 

2. Obowiązki Wykonawcy: 
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną przez Zamawiającego 

dokumentacją techniczną, SIWZ, złożoną ofertą, postanowieniami  niniejszej umowy 
oraz Prawem Budowlanym. 

2) Wykonawca zapewni objęcie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji 
kierownika budowy i kierowników robót. Zmiana kierownika budowy i kierowników 
robót wymaga zawiadomienia Zamawiającego na piśmie z załączeniem odpowiednich 
dokumentów (uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby 
samorządu zawodowego, oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika) w tym 
również potwierdzających spełnienie wymogów określonych dla danej osoby w SIWZ. 
Obowiązki kierownika budowy pełnić będzie:.................................................................... 
Obowiązki kierownika robót pełnić będzie:...................................................................... 

3) Wykonawca do 7 dni od daty zawarcia umowy przedstawi polisę ubezpieczeniową od 
ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wynagrodzenie (brutto) 
określone w § 3 ust. 1 Umowy. Treść polisy ubezpieczeniowej podlega wcześniejszemu 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie urządzi plac budowy, a po 
zakończeniu robót zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe, uporządkuje teren 
budowy oraz prowadzenia prac, ponadto zobowiązuje się Wykonawcę do zasilania 
w energię elektryczna i wodę na placu budowy oraz do pokrycia kosztów ich zużycia na 
czas trwania budowy oraz do zawarcia umowy z dostawcami (podlicznik). 

5) w czasie realizacji umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy i prowadzenia 
prac w czystości i w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco 
będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia, materiały, odpady oraz nieczystości.  

6) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów, 
wyrobów i urządzeń o parametrach i standardach zgodnych z przedmiotem zamówienia 
i wiedza techniczną. 

7) Wykonawca zrealizuje roboty objęte niniejsza umową z materiałów własnych. 
Zastosowane będą materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

8) Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić 
i przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie użytych materiałów i urządzeń. 

9) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź 
kradzieży urządzeń)  w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich 
naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do demontażu uszkodzeń obiektów istniejących 
i elementów zagospodarowania terenu oraz wypłaty na swój koszt odszkodowań 
(rekompensat) na rzecz osób trzecich z tytułu wniesionych roszczeń, a mających 
związek z wykonaniem robót budowlanych na realizowanej inwestycji.  

11) Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji przedmiotu umowy do należytego 
utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy oraz po zakończeniu robót do 
przywrócenia ich do pierwotnego stanu. 

12) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu przed odbiorem 
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końcowym: 
a) dokumentu potwierdzającego złożenie w ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowej) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z kopią inwentaryzacji 
powykonawczej, 

b) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez 
uczestników procesu inwestycyjnego wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych 
robót potwierdzonych przez uprawnionego geodetę, 

c) dokumentację inwentaryzacji napotkanych sieci wod-kan, telefonicznych, 
energetycznych, 

d) oryginał Dziennika Budowy 
e) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 ust.1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo 

budowlane, 
f) oświadczenie autora projektu/osoby sprawującej nadzór autorski o zgodności 

wykonanych robót z projektem, 
g) wszelkie atesty na materiały, wyniki badań, protokoły badań i sprawdzeń, gwarancje 

urządzeń, 
h) protokoły odbiorów technicznych przebudowanej infrastruktury od gestorów  sieci, 
i) zestawienie zgłoszonych roszczeń osób trzecich związanych z wykonaniem robót 

budowlanych, opis sposobu załatwienia tych roszczeń oraz zestawienie dokonanych 
wypłat odszkodowań (rekompensat) wraz z dowodami ich zapłaty, 

j) wykonanie inspekcji CCTV wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z opisem 
i wnioskami.  

13) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zarejestrowanej w ZUDP (Zespół 
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej) dokumentacji, o której mowa w ust. 12 pkt 
a niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż 1 m-c od dnia wykonania 
zamówienia. 

14) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników 
bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych obejmujących: roboty 
montażowe sieci kanalizacji sanitarnej,  z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne 
funkcje w budownictwie.  

15) Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu pisemną listę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę wykonujących czynności o których mowa w ust. 2 pkt 14 zawierającą imiona 
i nazwiska tych osób oraz rodzaj czynności wykonywanych przez tych pracowników. 
Powyższa lista zawierać będzie również imiona i nazwiska oraz rodzaj czynności 
wykonywanych przez pracowników podwykonawcy lub dalszych podwykonawców ze 
wskazaniem przez którego podwykonawcę, dalszego podwykonawcę dany pracownik 
jest zatrudniony. w przypadku gdy czynności o których mowa wyżej wykonywane będą 
przez innych pracowników, niewskazanych na powyższej liście, Wykonawca 
zobowiązany będzie przed przystąpieniem tych pracowników do pracy do 
przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanej listy pracowników. Zamawiający 
uprawniony jest do przeprowadzenia w każdym czasie, podczas realizacji umowy 
niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 14 
wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  
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§ 6 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa /* z udziałem 
Podwykonawców w następujących zakresach. 
…...................................................................... 

2. Wykonanie części zamówienia przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru i koordynacji prac realizowanych przez 
podwykonawców. 

4. 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 budowlane, z zastrzeżeniem, że termin 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 
późniejszy, niż termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy od 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, jest zobowiązany przedstawić 
zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawca ( przy 
czym Podwykonawca i dalszy Podwykonawca składa projekt umowy wraz ze zgoda 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo) o treści zgodnej 
z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu dot. projektu umowy. 

6. Zamawiający w ciągu 30 dni od przekazania projektu umowy, może zgłosić pisemne 
zastrzeżenia do jej treści, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ oraz gdy 
przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego 
paragrafu. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie 30 dni od przekazania 
projektu umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo  w zakresie robót budowlanych zawarty pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą, oraz Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą powinien 
określać co najmniej: 

a) dokładne oznaczenie stron umowy z podaniem adresów stron i numeru rachunku 
bankowego podwykonawcy, 

b) oświadczenie Podwykonawcy, iż zapoznał się z warunkami umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca, 

c) zakres robót objętych umową o podwykonawstwo, 
d) termin wykonania 
e) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenia podwykonawcy nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za tę część robót, która ma być wykonana przez 
Podwykonawcę, zaś wynagrodzenie należne dalszemu Podwykonawcy nie może 
przekraczać wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za te prace, 

f) zapis o zakazie zatrzymania części należnego wynagrodzenia na zabezpieczenie 
roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji wykonanych robót przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę, 

g) zasady odbioru robót, 
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h) zapis, ze przy odbiorach robót przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę uczestniczy Kierownik budowy i Inspektor Nadzoru wyznaczony 
przez Zamawiającego,  

i) zapisy o terminach płatności za wykonane roboty, które nie mogą być dłuższe niż 30 
dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, z zastrzeżeniem, że nie mogą być późniejsze niż termin 
płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego, 

j) zapis o obowiązku złożenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
niezwłocznie po otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane 
oświadczenia, że otrzymał wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie 
z postanowieniami § 6 ust.11 i załącznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku 
zapłaty wynagrodzenia w terminie w całości lub części o obowiązku niezwłocznego 
poinformowania zamawiającego o tym fakcie wraz  z kopiami niezapłaconych faktur. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane, którego przedmiotem są dostawy lub usługi, przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia 
przekazania kopii  umowy, może wnieść pisemny sprzeciw w sytuacjach, jeżeli umowa nie 
spełnia wymagań określonych w SIWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty 
wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie 
pisemnego sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane, którego przedmiotem są dostawy lub usługi, przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo, którego przedmiotem są dostawy lub usługi: 
-  o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy wskazanej w § 3 ust. 1  

umowy, 
- umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z pełnieniem funkcji na budowie 

określonych w ustawie prawo budowlane, 
- usługi związane ze sporządzeniem dokumentacji, 
- usługi geodezyjne  
- usługi transportowe 
- usługi z zakresu BHP i ppoż 
- dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji  zamówienia 
-wynajmu sprzętu, urządzeń i środków transportu związanych z realizacja zamówienia 

wyłączenie, o którym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000 zł. 

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin 
określony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

10. Postanowienia ust. 5 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy na 
podwykonawstwo. 

11. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany był przy udziale Podwykonawców 
(w tym również dalszych Podwykonawców), na podstawie zaakceptowanej przez 
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Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub na podstawie przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi płatność należności wynikającej z niniejszej umowy 
na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu 
(najpóźniej na 10 dni przed terminem płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy) – 
oryginału oświadczenia, Podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych Podwykonawców, 
podpisanego przez osoby upoważnione do działania w imieniu Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, dotyczącego wynagrodzenia wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy, wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę kopiami opłaconych rachunków lub faktur i protokołów odbiorów robót 
pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. w przypadku, 
jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany 
będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

12. W przypadku niedostarczenia oświadczenia Podwykonawcy lub dalszych 
Podwykonawców w terminie, o którym mowa w ust. 11, zamawiający wstrzyma się 
z płatnością stosownej części faktury na rzecz Wykonawcy, przy czym powyższe nie 
będzie stanowić opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiającego na rzecz Wykonawcy i nie 
będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności.  

13. Nieotrzymanie przez Zamawiającego w terminie oświadczeń Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców, o których mowa w ust. 11 lub otrzymanie przez 
Zamawiającego od tych Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców informacji, że 
nie otrzymali wynagrodzenia, skutkować może bezpośrednią zapłatą przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14. 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. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 14 obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust.14. 
Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, wynoszącym 7 dni od 
dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 we wskazanym terminie, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

19. O fakcie bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 
o złożeniu do depozytu sadowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, Zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawcę.  

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust.14, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia a wynagrodzenia Wykonawcy. 

21. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia 
i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub 
podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód 
do uzasadnionych skarg. 

 
§ 7 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w §5 ust. 2 pkt 14 czynności 
w trakcie realizacji zamówienia. 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
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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; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w §10 ust. 1 pkt 8 Umowy. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

 
§ 8 

Odbiory 
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zwoływane będą odbiory robót zanikowych 

i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe (określające procentowe zaawansowanie 
robót) poprzedzające odbiór końcowy. 

2. Wykonawca zgłasza w Dzienniku Budowy roboty podlegające zakryciu i roboty 
zanikające. Inspektor nadzoru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia dokonuje odbioru, po 
sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania. 

3. Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary geodezyjne robót zanikowych i ulegających 
zakryciu, jeżeli tego wymagają przepisy odbioru robót. 
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4. Jeżeli Wykonawca nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3 zobowiązany jest 
odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia i otwory niezbędne do oceny 
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 

5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu gotowość do odbioru 
częściowego - sprawdzenia zaawansowania wykonanych robót w terminach zgodnych z § 
4 ust. 1. Zamawiający przy udziale Inżyniera Kontraktu dokonuje częściowego odbioru 
robót. 

6. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu gotowość do odbioru 
końcowego wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie do siedziby Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu przy odbiorze 
końcowym, protokołu końcowego robót wykonanych przez podwykonawcę, dalszego 
podwykonawcę podpisanego pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami przy udziale Kierownika Budowy. w przypadku, jeśli w tych 
protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

8. Zamawiający rozpisuje odbiór końcowy zadania. z czynności odbioru końcowego 
sporządza się pisemny końcowy protokół odbioru robót. 

9. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki dające się 
usunąć, Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia. 

10. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i usterek, Zamawiający dokonuje 
potwierdzenia uprzednio zakwestionowanych robót. 

11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek nienadających się 
do usunięcia, Zmawiający może: 

1. obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy 
2. zażądać ponownego wykonania tej części przedmiotu umowy  

12. Zamawiający w okresie rękojmi wyznacza terminy przeglądu, a w razie stwierdzenia wad 
i usterek wyznacza terminy ich usunięcia. 

13. Zamawiający wyznacza odbiór gwarancyjny przed upływem terminu rękojmi ustalonego 
w umowie, a w razie stwierdzenia wad i usterek także wyznacza termin ich usunięcia. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia usterek w okresie rękojmi 
na koszt Wykonawcy przez inny podmiot, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich 
usunięcia, pomimo pisemnego wezwania w ciągu 14 dni. w takim przypadku 
Zamawiający po dokonaniu zastępczego usunięcia usterek zachowuje prawa wynikające 
z rękojmi względem Wykonawcy. 

 
§ 9 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  
1. Zamawiającemu przysługuje ………………………………….- miesięczny okres gwarancji na 

roboty budowlane objęte przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1 umowy, bieg 
której rozpoczyna data uzyskania protokołu odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy, 
bieg której rozpoczyna data uzyskania protokołu odbioru końcowego robót.  

3. Zamawiający może egzekwować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. W przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy, udzieloną 
rękojmię i gwarancję przedłuża się o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad 
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i usterek do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.   
 

§ 10 
Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych w wysokości: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,2 % wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy (brutto) określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi - 0,2 % wysokości wynagrodzenia wykonawcy (brutto) 
określonego w  § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad, 

3) za każdy przypadek nie utrzymania placu budowy w czystości, a szczególnie przy 
korzystaniu z komunikacji wewnątrz budynku – 0,1 % wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy (brutto) określonego w § 3 ust.1 za każdy przypadek, 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom wynikającego 
z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom wynikającego 
z nieprzedłożonej do akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom wynikającego 
z nieprzedłożonej Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 
10 % wynagrodzenia brutto przysługującego Podwykonawcy lub dalszym 
Podwykonawcom wynikającego z zawartej umowy o podwykonawstwo, 

8) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 5 ust.2 pkt 14 
czynności lub niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę – 0,1 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) określonego w  § 3 
ust.1 za każdy przypadek, 

9) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
– 10 % wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) określonego w § 3 ust.1 umowy, 

10) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
10 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) określonego w § 3 ust.1 
umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie: 
a) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów 
b) prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
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zastrzeżone kary umowne 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio 

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 
 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie …………………… 
w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w ofercie 
Wykonawcy, tj. w kwocie………………...PLN, (słownie:……………………… ………………..). 

2. Strony postanawiają, że podział należytego zabezpieczenia wykonania przedstawia się 
następująco: 

a) 70%, tj. ………...PLN – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu nie wykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, 

b) 30%, tj.………...PLN – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
3. Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z Umową wykonanie robót stanowiących 

przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, zostanie zwrócone w następujący sposób: 
a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania   

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
b) 30% zabezpieczenia w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady. 
4.  Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,  

wniesionego w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że Wykonawca zachowa 
ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość. 

5. W sytuacji uzasadnionej konieczności przedłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku 
do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed 
podpisaniem aneksu wydłużającego ten czas, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to 
możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy. 

                                                                       

§ 12 
Odstąpienie od umowy 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu 
cywilnego odstąpienie od umowy jest możliwe przez Zamawiającego w następujących 
sytuacjach: 

a) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania  umowy przez dłuższy 
niż 14 dni, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, 

b) jeżeli  Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, 
pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu 
w tym celu odpowiedniego terminu, 

c) w przypadku złożenia wniosku o upadłości lub likwidacji firmy, 
d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawca ma prawo żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do chwili odstąpienia od 
umowy. 

e) gdy występuje konieczność wielokrotnego dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz 
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na ich rzecz  sumę większą niż 5 % wartości umowy wskazanej 
w § 3 ust. 1 umowy  

2. Czynność odstąpienia od umowy musi nastąpić w formie pisemnej, ze szczególnym 
uzasadnieniem, pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca 
i Zamawiający zobowiązuje się do sporządzenia szczegółowego protokołu robót w toku 
wg stanu na dzień odstąpienia. Protokół ten stanowić będzie podstawę do rozliczenia 
finansowego wykonanych robót. 

4. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym  ustali sposób zabezpieczenia przerwanych robót, 
a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających 
poniesie strona, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni  od przerwania robót usunie z terenu budowy obiekty 
i urządzenia zaplecza budowy  oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność .   

6. Wykonawca zgłasza do odbioru wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz 
roboty zabezpieczające. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru należycie wykonanych robót i zapłaty odebrane 
roboty do dnia odstąpienia od umowy z  uwzględnieniem zapisów w § 6 ust. 11 – 20 
niniejszej umowy. 

8. Zgodnie z art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie wystąpienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w termonie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 13 

Zmiany umowy 
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej 
wprowadzenia: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy 
także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w następujących przypadkach: 

1) zmiana terminów wykonania umowy: 

1.1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione 
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) klęsk żywiołowych, 
b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
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uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, 

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 

c) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 

d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych, 

e) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych  urządzeń, instalacji 
lub obiektów  infrastrukturalnych; 

1.3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 
opóźnienie, w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

1.4) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych; 

1.5) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji 
i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji 
w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 
inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień itp. warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych, a decyzja, 
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostały wydane po zawarciu umowy. w takim 
przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy 
maksymalnie o czas, jaki minął od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania 
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia, 

b) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie 
ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy 
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym 
odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 
inwestycji; 

1.6) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości 
a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia  wad lub 
podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli 
konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

1.7) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych 
czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie. 
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1.8) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 
związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
(w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości 
finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do 
zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych  umożliwiających zawarcie umowy 
z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. 
w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy 
maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do 
dnia zawarcia umowy. 

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych 
kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem 
wykonywania umowy. 

 
2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 
okolicznościami: 

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach 
wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 
budowlanych, instalacji i urządzeń, 

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry 
techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin 
realizacji zamówienia, 

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej 
jakości robót, 

d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych 
robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego  przedmiotu umowy, 

e)  konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych, 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
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wykonania i odbioru robót warunki terenowej w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne podmioty 
uzgadniające dokumentację projektową, 

i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materia owych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, 
gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub 
robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru 
wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych 
czynności w celu wyeliminowania  lub zmniejszenia zagrożenia. 

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) 
możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania/materiałów i technologii robót, 
zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub 
zmiana wynagrodzenia. 

 
2.2) zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których 

wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej 
Wykonawcy. 

3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa  uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu  umowy zgodnie z SIWZ. Jako 
siła wyższa rozumie się: wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, 
na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której 
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed 
zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz 
która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT, 

c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 
obowiązku podatkowego itp., 

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego 
z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy, 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami. w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, 

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub 
usług lub dostaw, 

h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 
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2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. 
a), d), e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów 
i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3)  lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie 
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy. 

4. W  przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze 
zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana 
rozliczania lub zmiana wysokości wynagrodzenia. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 

6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian 
postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. 

7. Nie stanowi zmiany umowy: 

a) zmiana danych związanych z obsługą  administracyjno-organizacyjną umowy (np. 
zmiana nr rachunku bankowego); 

b) zmiana danych teleadresowych. 

8. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

9. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 14 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

w postaci aneksu do umowy i mogą być dokonywane tylko i wyłącznie w granicach 
określonych przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa Budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Nieważna jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana taka została 
określona w SIWZ dla niniejszego postępowania. 

4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego, po uprzednim wyczerpaniu możliwości ugody. 

5. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego. 

 
…...............................................                                           …....................................................... 
       ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA 
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Załącznik nr 8b do SIWZ – Wzór umowy. 

Przetarg nieograniczony na: 
 

realizację inwestycji pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 
Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Część) I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek. 
Zadanie (Część) II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – 
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 

 
UMOWA 

 
zawarta w Suchym Dębie w dniu …...................  2017 r. pomiędzy Gmina Suchy Dąb z siedzibą 
w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej 17, zwana dalej Zamawiającym reprezentowana przez: 
Barbarę Kamińską – Wójta Gminy Suchy Dąb 
a 
…....................................................................... zwanym dalej WYKONAWCĄ. 
 

§ 1  
Przedmiot umowy 

Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i dokonanego wyboru oferty 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
realizację inwestycji pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 
Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. 

zgodnie z zakresem określonym w SIWZ, dokumentacji technicznej, na którą składają się: 
projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru robót, projekt wykonawczy 
oraz przedmiar robót (kosztorys nakładczy) oraz wydanych decyzjach administracyjnych. 
1. Podstawą opracowania umowy są; 

            - SIWZ 
            - oferta Wykonawcy 
            - program funkcjonalno-użytkowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami państwowymi i branżowymi oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót.  

 
§ 2 

Termin realizacji  
1. Termin wykonania zamówienia : od dnia zawarcia umowy do ……...2018 r. 
2. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
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ostatecznej/ostatecznych decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót: do 28.02.2018. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 

4.  Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości - wartość netto …......................... zł, słownie: 

.......................................................................... +  należny podatek VAT w wys. ….. %, tj. 

....................... zł, słownie: ......................................................................, co stanowi kwotę 

ryczałtową brutto  ……................ zł, słownie:……….…………………..…………… 

5. Kwota obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu 
umowy określonego w  § 1  oraz wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ofertą  Wykonawcy 
sporządzoną zgodnie z SIWZ.  

6. Wykonawca sam skalkuluje wszelkie konieczne prace oraz koszty konieczne do 
kompleksowego wykonania zadania i nie może się powoływać na jakiekolwiek uchybienia 
kalkulacji własnej.  

 
§ 4 

Rozliczenie 
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót/usług określonych w § 1 odbędzie się 

maksymalnie czterema fakturami wystawionymi na kwoty wynikające z procentowego 
zaawansowania wykonanych robót: 
a) pierwsza faktura na kwotę zaawansowania na dzień: 30.11.2017. 
b) druga faktura na kwotę zaawansowania na dzień: 31.03.2018. 
c) trzecia faktura na kwotę zaawansowania na dzień: 31.05.2018. 
d) czwarta faktura: po odbiorze końcowym. 

2. Ustala się, że łączna wartość faktur pierwszej, drugiej i trzeciej nie może przekroczyć 90% 
wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy. 

3. Należne wynagrodzenie zostanie przelane na konto bankowe Wykonawcy podane na 
fakturze, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, 
w terminie 30 dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem 
zapisów pkt 4. 

4. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców na wykonanie części 
robót, Wykonawca złoży wraz z fakturą VAT za wykonany przedmiot zamówienia, 
stosowne oświadczenia Podwykonawców, potwierdzające, że otrzymali wynagrodzenie 
za zakres robót objętych składaną fakturą. 

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności względem 
Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 5 

Obowiązki stron 
1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w sprawach związanych 
z wykonaniem czynności wymaganych Prawem Budowlanym niezbędnych do 
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prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
2) Dla zarządzania niniejszą umową Zamawiający powołuje Inżyniera Kontraktu: 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski. 
 

2. Obowiązki Wykonawcy: 
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną przez Zamawiającego 

dokumentacją techniczną, SIWZ, złożoną ofertą, postanowieniami  niniejszej umowy 
oraz Prawem Budowlanym. 

2) Wykonawca zapewni objęcie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji 
kierownika budowy i kierowników robót. Zmiana kierownika budowy i kierowników 
robót wymaga zawiadomienia Zamawiającego na piśmie z załączeniem odpowiednich 
dokumentów (uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby 
samorządu zawodowego, oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika) w tym 
również potwierdzających spełnienie wymogów określonych dla danej osoby w SIWZ. 
Obowiązki kierownika budowy pełnić będzie:.................................................................... 
Obowiązki kierownika robót pełnić będzie:...................................................................... 
Obowiązki projektanta (branża sanitarna) pełnić będzie:.................................................. 
Obowiązki projektanta (branża elektryczna) pełnić będzie:............................................... 

3) Wykonawca do 7 dni od daty zawarcia umowy przedstawi polisę ubezpieczeniową od 
ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wynagrodzenie (brutto) 
określone w § 3 ust. 1 Umowy. Treść polisy ubezpieczeniowej podlega wcześniejszemu 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie urządzi plac budowy, a po 
zakończeniu robót zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe, uporządkuje teren 
budowy oraz prowadzenia prac, ponadto zobowiązuje się Wykonawcę do zasilania 
w energię elektryczna i wodę na placu budowy oraz do pokrycia kosztów ich zużycia na 
czas trwania budowy oraz do zawarcia umowy z dostawcami (podlicznik). 

5) w czasie realizacji umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy i prowadzenia 
prac w czystości i w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco 
będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia, materiały, odpady oraz nieczystości.  

6) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów, 
wyrobów i urządzeń o parametrach i standardach zgodnych z przedmiotem zamówienia 
i wiedza techniczną. 

7) Wykonawca zrealizuje roboty objęte niniejsza umową z materiałów własnych. 
Zastosowane będą materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

8) Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić 
i przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie użytych materiałów i urządzeń. 

9) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź 
kradzieży urządzeń)  w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich 
naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do demontażu uszkodzeń obiektów istniejących 
i elementów zagospodarowania terenu oraz wypłaty na swój koszt odszkodowań 
(rekompensat) na rzecz osób trzecich z tytułu wniesionych roszczeń, a mających 
związek z wykonaniem robót budowlanych na realizowanej inwestycji.  
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11) Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji przedmiotu umowy do należytego 
utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy oraz po zakończeniu robót do 
przywrócenia ich do pierwotnego stanu. 

12) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu przed odbiorem 
końcowym: 
a) dokumentu potwierdzającego złożenie w ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowej) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z kopią inwentaryzacji 
powykonawczej, 

b) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez 
uczestników procesu inwestycyjnego wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych 
robót potwierdzonych przez uprawnionego geodetę, 

c) dokumentację inwentaryzacji napotkanych sieci wod-kan, telefonicznych, 
energetycznych, 

d) oryginał Dziennika Budowy 
e) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 ust.1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo 

budowlane, 
f) oświadczenie autora projektu/osoby sprawującej nadzór autorski o zgodności 

wykonanych robót z projektem, 
g) wszelkie atesty na materiały, wyniki badań, protokoły badań i sprawdzeń, gwarancje 

urządzeń, 
h) protokoły odbiorów technicznych przebudowanej infrastruktury od gestorów  sieci, 
i) zestawienie zgłoszonych roszczeń osób trzecich związanych z wykonaniem robót 

budowlanych, opis sposobu załatwienia tych roszczeń oraz zestawienie dokonanych 
wypłat odszkodowań (rekompensat) wraz z dowodami ich zapłaty, 

j) wykonanie inspekcji CCTV wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z opisem 
i wnioskami.  

13) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zarejestrowanej w ZUDP (Zespół 
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej) dokumentacji, o której mowa w ust. 12 pkt 
a niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż 1 m-c od dnia wykonania 
zamówienia. 

14) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników 
bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych obejmujących: roboty 
montażowe sieci kanalizacji sanitarnej,  z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne 
funkcje w budownictwie.  

15) Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu pisemną listę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę wykonujących czynności o których mowa w ust. 14 zawierającą imiona 
i nazwiska tych osób oraz rodzaj czynności wykonywanych przez tych pracowników. 
Powyższa lista zawierać będzie również imiona i nazwiska oraz rodzaj czynności 
wykonywanych przez pracowników podwykonawcy lub dalszych podwykonawców ze 
wskazaniem przez którego podwykonawcę, dalszego podwykonawcę dany pracownik 
jest zatrudniony. w przypadku gdy czynności o których mowa wyżej wykonywane będą 
przez innych pracowników, niewskazanych na powyższej liście, Wykonawca 
zobowiązany będzie przed przystąpieniem tych pracowników do pracy do 
przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanej listy pracowników. Zamawiający 
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uprawniony jest do przeprowadzenia w każdym czasie, podczas realizacji umowy 
niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynności, o których mowa w ust. 14 
wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

 
§ 6 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa /* z udziałem 

Podwykonawców w następujących zakresach. 
…...................................................................... 

2. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru i koordynacji prac realizowanych przez 
podwykonawców. 

4. 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 budowlane, z zastrzeżeniem, że termin 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 
późniejszy, niż termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy od 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawca (przy 
czym Podwykonawca i dalszy Podwykonawca składa projekt umowy wraz ze zgoda 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo) o treści zgodnej 
z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu dot. projektu umowy. 

6. Zamawiający w ciągu 30 dni od przekazania projektu umowy, może zgłosić pisemne 
zastrzeżenia do jej treści, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ oraz gdy 
przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego 
paragrafu. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie 30 dni od przekazania 
projektu umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych zawarty pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą, oraz Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą powinien 
określać co najmniej: 

a) dokładne oznaczenie stron umowy z podaniem adresów stron i numeru rachunku 
bankowego podwykonawcy, 

b) oświadczenie Podwykonawcy, iż zapoznał się z warunkami umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca, 

c) zakres robót objętych umową o podwykonawstwo, 
d) termin wykonania 
e) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenia Podwykonawcy nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za tę część robót, która ma być wykonana przez 
Podwykonawcę, zaś wynagrodzenie należne dalszemu Podwykonawcy nie może 
przekraczać wynagrodzenia należnego podwykonawcy za te prace, 
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f) zapis o zakazie zatrzymania części należnego wynagrodzenia na zabezpieczenie 
roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji wykonanych robót przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę, 

g) zasady odbioru robót, 
h) zapis, ze przy odbiorach robót przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę uczestniczy Kierownik budowy i Inspektor Nadzoru wyznaczony 
przez Zamawiającego,  

i) zapisy o terminach płatności za wykonane roboty, które nie mogą być dłuższe niż 30 
dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, z zastrzeżeniem, że nie mogą być późniejsze niż termin 
płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego, 

j) zapis o obowiązku złożenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
niezwłocznie po otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane 
oświadczenia, że otrzymał wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie 
z postanowieniami § 6 ust.11 i załącznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku 
zapłaty wynagrodzenia w terminie w całości lub części o obowiązku niezwłocznego 
poinformowania Zamawiającego o tym fakcie wraz  z kopiami niezapłaconych faktur. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane, którego przedmiotem są dostawy lub usługi, przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia 
przekazania kopii  umowy, może wnieść pisemny sprzeciw w sytuacjach, jeżeli umowa nie 
spełnia wymagań określonych w SIWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty 
wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie 
pisemnego sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane, którego przedmiotem są dostawy lub usługi, przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo, którego przedmiotem są dostawy lub usługi: 
-  o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy wskazanej w § 3 ust. 1  

umowy, 
- umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z pełnieniem funkcji na budowie 

określonych w ustawie prawo budowlane, 
- usługi związane ze sporządzeniem dokumentacji, 
- usługi geodezyjne  
- usługi transportowe 
- usługi z zakresu BHP i ppoż 
- dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji  zamówienia 
- wynajmu sprzętu, urządzeń i środków transportu związanych z realizacja zamówienia 

wyłączenie, o którym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000 zł. 

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin 
określony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 
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10. Postanowienia ust. 5 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy na 
podwykonawstwo. 

11. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany był przy udziale Podwykonawców 
(w tym również dalszych Podwykonawców), na podstawie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub na podstawie przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi płatność należności wynikającej z niniejszej umowy 
na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu 
(najpóźniej na 10 dni przed terminem płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy) – 
oryginału oświadczenia, Podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych Podwykonawców, 
podpisanego przez osoby upoważnione do działania w imieniu Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, dotyczącego wynagrodzenia wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy, wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę kopiami opłaconych rachunków lub faktur i protokołów odbiorów robót 
pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. w przypadku, 
jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany 
będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

12. W przypadku niedostarczenia oświadczenia Podwykonawcy lub dalszych 
Podwykonawców w terminie, o którym mowa w ust. 11, zamawiający wstrzyma się 
z płatnością stosownej części faktury na rzecz Wykonawcy, przy czym powyższe nie 
będzie stanowić opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiającego na rzecz Wykonawcy i nie 
będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności.  

13. Nieotrzymanie przez Zamawiającego w terminie oświadczeń Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców, o których mowa w ust. 11 lub otrzymanie przez 
Zamawiającego od tych Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców informacji, ze 
nie otrzymali wynagrodzenia, skutkować może bezpośrednią zapłatą przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14. 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. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu prze zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 14 obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.14. 
Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, wynoszącym 7 dni od 
dnia doręczenia tej informacji. 
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18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 we wskazanym terminie, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

19. O fakcie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz 
o złożeniu do depozytu sadowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, Zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawcę.  

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust.14, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia a wynagrodzenia Wykonawcy. 

21. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia 
i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub 
podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód 
do uzasadnionych skarg. 

 
§ 7 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w §5 ust. 2 pkt 14 czynności 
w trakcie realizacji zamówienia. 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:  

d) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

e) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

f) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w §10 ust. 1 pkt 8 Umowy. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

5)  w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 8 

Odbiory 
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zwoływane będą odbiory: dokumentacji 

projektowej, robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe 
(określające procentowe zaawansowanie robót) poprzedzające odbiór końcowy. 

2. Wykonawca zgłasza w Dzienniku Budowy roboty podlegające zakryciu i roboty 
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zanikające. Inspektor nadzoru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia dokonuje odbioru, po 
sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania. 

3. Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary geodezyjne robót zanikowych 
i ulegających zakryciu, jeżeli tego wymagają przepisy odbioru robót. 

4. Jeżeli Wykonawca nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3 zobowiązany jest 
odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia i otwory niezbędne do oceny 
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 

5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu gotowość do odbioru 
częściowego - sprawdzenia zaawansowania wykonanych robót w terminach zgodnych 
z § 4 ust. 1. Zamawiający przy udziale Inżyniera Kontraktu dokonuje częściowego 
odbioru robót. 

6. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu gotowość do odbioru 
końcowego wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie do siedziby Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu przy odbiorze 
końcowym, protokołu końcowego robót wykonanych przez podwykonawcę, dalszego 
podwykonawcę podpisanego pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami przy udziale Kierownika Budowy. w przypadku, jeśli w tych 
protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

8. Zamawiający rozpisuje odbiór końcowy zadania. z czynności odbioru końcowego 
sporządza się pisemny końcowy protokół odbioru robót. 

9. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki dające się 
usunąć, Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia. 

10. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i usterek, Zamawiający dokonuje 
potwierdzenia uprzednio zakwestionowanych robót. 

11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek nienadających się 
do usunięcia, Zmawiający może: 
a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy 
b) zażądać ponownego wykonania tej części przedmiotu umowy  

12. Zamawiający w okresie rękojmi wyznacza terminy przeglądu, a w razie stwierdzenia 
wad i usterek wyznacza terminy ich usunięcia. 

13. Zamawiający wyznacza odbiór gwarancyjny przed upływem terminu rękojmi ustalonego 
w umowie, a w razie stwierdzenia wad i usterek także wyznacza termin ich usunięcia. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia usterek w okresie rękojmi 
na koszt Wykonawcy przez inny podmiot, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich 
usunięcia, pomimo pisemnego wezwania w ciągu 14 dni. w takim przypadku 
Zamawiający po dokonaniu zastępczego usunięcia usterek zachowuje prawa wynikające 
z rękojmi względem Wykonawcy. 

 
§ 9 

Prawa autorskie 
1. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest wynikiem jego 

osobistych działań, posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe twórców przedmiotu 
Umowy wraz z zezwoleniem na dokonywanie opracowania całości Utworu, jak 
i poszczególnych jego fragmentów i przenosi je na Zamawiającego na zasadach 
określonych w niniejszej Umowie. Nadto Wykonawca oświadcza, że do przedmiotu 
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Umowy przysługuje mu wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego i może być ono przeniesione na Zamawiającego bez naruszania praw osób 
trzecich o charakterze bezwzględnym lub wynikającym z innej umowy. Wykonawca 
oświadcza także, iż posiada od faktycznych twórców Utworu stosowne oświadczenie 
zezwalające na przekazanie Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, 
uprawnienia do przenoszenia bez ograniczeń na osoby trzecie (w tym udzielanie licencji 
wyłącznej i niewyłącznej) majątkowych praw autorskich nabytych w wyniku zawarcia 
niniejszej Umowy, w tym do dokonywania niezbędnych zmian, przeróbek i adaptacji oraz 
na zrzeczenie się w imieniu faktycznych twórców wykonywania osobistych praw 
autorskich, o których mowa w ust. 12. 

2. Z dniem zapłaty danej części wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe  i prawa pokrewne do  Utworu, 
będącego przedmiotem danej części Umowy. 

3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2 dotyczy Utworu w całości, jak i w poszczególnych 
fragmentach oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, w tym wymienione w art. 
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
a w szczególności: 

a) prawo do powielania i zwielokrotniania każdą techniką przedmiotu Umowy, 
b) wykorzystywania dokumentacji w celu uzyskania wszelkich niezbędnych 

uzgodnień, pozwoleń lub decyzji, 
c) adaptacji i modyfikacji Utworu, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, 
d) wprowadzania do pamięci komputera, w tym do sieci Internet, 
e) zlecania wykonania robót budowlanych na podstawie przedmiotu Umowy. 

4. Wypłata wynagrodzenia umownego jest równoznaczna z udzieleniem przez Wykonawcę  
zezwolenia na dokonywanie przez Zamawiającego opracowania przedmiotu Umowy, 
w tym na dokonanie niezbędnej, zgodnej z potrzebami Zamawiającego zmiany, przeróbki 
i adaptacji przedmiotu Umowy i ingerencję w jego treść oraz na prowadzenie innych prac 
na podstawie zmodyfikowanego przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia przenosi na 
Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz 
udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowania 
Utworu na wymienionych wyżej polach eksploatacji.  

6. Wykonawca oświadcza, że wyłączne prawo korzystania i rozporządzania, jak również 
zezwolenie na dokonywanie opracowania przedmiotu Umowy, w tym na dokonywanie 
niezbędnej, zgodnej z potrzebami Zamawiającego zmiany, przeróbki i adaptacji 
przedmiotu Umowy i ingerencję w jego treść oraz na prowadzenie innych prac na 
podstawie zmodyfikowanego przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 2 – 5 
Zamawiający może, bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, przenieść bez 
ograniczeń na osoby trzecie. 

7. Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia przekazuje 
Zamawiającemu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, prawo do udzielania 
osobom trzecim licencji wyłącznej i niewyłącznej do korzystania z przedmiotu danej 
części Umowy. 

8. Z chwilą zapłaty danej części wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
własność otrzymanych od Wykonawcy egzemplarzy Utworu i jego nośników 
(CD/DVD/PENDRIVE i inne), na których utrwalono ten Utwór. 
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9. Wykonawca gwarantuje, iż Utwór będący przedmiotem niniejszej Umowy w całości, jak 
i w poszczególnych fragmentach nie narusza praw autorskich i osobistych oraz 
jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność 
za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich 
w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku 
nieskutecznego lub wadliwego nabycia od osób trzecich praw do przedmiotu Umowy lub 
w wyniku nabycia tych praw obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku 
nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Zamawiającego oraz nieskutecznego 
lub wadliwego przeniesienia uprawnień, o których mowa w ust. 7. 

11. Przeniesienie praw autorskich odnosi się bez ograniczeń terytorialnych i nie jest 
ograniczone czasowo. 

12. Wykonawca oświadcza, iż w imieniu swoim oraz faktycznych twórców zrzeka się 
niniejszym wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu, będącego przedmiotem 
Umowy w zakresie: 

a) prawa do nienaruszalności treści i formy Utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, 
b) prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu, 
c) oraz zobowiązuje się, w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest wynikiem 

osobistych działań Wykonawcy, że twórcy Utworu nie będą wykonywać w stosunku do 
Zamawiającego swych autorskich praw osobistych w w/w zakresie. 

13. Jeżeli przy wykonywaniu przez Zamawiającego praw przysługujących mu  w myśl 
ustępów poprzedzających ujawnią się jakiekolwiek wady lub obciążenia tych praw albo 
zgłoszone zostaną wobec Zamawiającego roszczenia osób trzecich w związku 
z wykonywaniem tych praw, Wykonawca będzie zobowiązany zwolnić Zamawiającego lub 
osobę działająca w jego imieniu z wszelkich związanych z tym roszczeń, naprawić 
wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu z powodu takich wad, obciążeń lub 
roszczeń, w tym w szczególności do pokrycia kosztów ewentualnych postępowań 
w sprawie, w tym kosztów pomocy prawnej, kosztów zawarcia ugody oraz wartości 
odszkodowania ustalonego w treści ugody w przypadku jej zawarcia. 

 
§ 10 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  
1. Zamawiającemu przysługuje ………………………………….- miesięczny okres gwarancji na 

roboty budowlane objęte przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1 umowy, bieg 
której rozpoczyna data uzyskania protokołu odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy, 
bieg której rozpoczyna data uzyskania protokołu odbioru końcowego robót.  

3. Zamawiający może egzekwować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. W przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy, udzieloną 
rękojmię i gwarancję przedłuża się o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad 
i usterek do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.   

 
§ 11 

Kary umowne 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
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Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych w wysokości: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunków do terminów określonych 

w § 2 ust. 1 i 2 – 0,2 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) określonego 
w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi - 0,2 % wysokości wynagrodzenia wykonawcy (brutto) 
określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad, 

3) za każdy przypadek nie utrzymania placu budowy w czystości, a szczególnie przy 
korzystaniu z komunikacji wewnątrz budynku – 0,1 % wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy (brutto) określonego w § 3 ust.1 za każdy przypadek, 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom wynikającego 
z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom wynikającego 
z nieprzedłożonej do akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom wynikającego 
z nieprzedłożonej Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 
10 % wynagrodzenia brutto przysługującego Podwykonawcy lub dalszym 
Podwykonawcom wynikającego z  zawartej umowy o podwykonawstwo, 

8) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 5 ust.2 pkt 14 
czynności lub niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę – 0,1 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) określonego w § 3 
ust.1 za każdy przypadek, 

9) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
– 10 % wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) określonego w § 3 ust.1 umowy, 

10) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
10 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) określonego w § 3 ust.1 
umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie: 
a) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów 
b) prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio 

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 
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§ 12 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie …………………… 
w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w ofercie 
Wykonawcy, tj. w kwocie………………...PLN, (słownie:……………………… ………………..). 

2. Strony postanawiają, że podział należytego zabezpieczenia wykonania przedstawia się 
następująco: 

a) 70%, tj. ………...PLN – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu nie wykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, 

b) 30%, tj.………...PLN – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
3. Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z Umową wykonanie robót stanowiących 

przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, zostanie zwrócone w następujący sposób: 
a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania   

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
b) 30% zabezpieczenia w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady. 
4. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, wniesionego w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że Wykonawca 
zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość. 

5. W sytuacji uzasadnionej konieczności przedłużenia terminu realizacji Umowy 
w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca na co najmniej 7 dni 
przed podpisaniem aneksu wydłużającego ten czas, zobowiązany jest do przedłużenia 
terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo 
jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający 
z aneksu do Umowy. 

 
§ 13 

Odstąpienie od umowy 
1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu 

cywilnego odstąpienie od umowy jest możliwe przez Zamawiającego w następujących 
sytuacjach: 

a) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania  umowy przez dłuższy 
niż 14 dni, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, 

b) jeżeli  Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, 
pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu 
w tym celu odpowiedniego terminu, 

c) w przypadku złożenia wniosku o upadłości lub likwidacji firmy, 
d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawca ma prawo żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do chwili odstąpienia od 
umowy. 

e) gdy występuje konieczność wielokrotnego dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na ich rzecz  sumę większą niż 5 % wartości umowy wskazanej 
w § 3 ust. 1 umowy  
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2. Czynność odstąpienia od umowy musi nastąpić w formie pisemnej, ze szczególnym 
uzasadnieniem, pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca 
i Zamawiający zobowiązuje się do sporządzenia szczegółowego protokołu robót w toku 
wg stanu na dzień odstąpienia. Protokół ten stanowić będzie podstawę do rozliczenia 
finansowego wykonanych robót. 

4. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym  ustali sposób zabezpieczenia przerwanych robót, 
a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających 
poniesie strona, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni  od przerwania robót usunie z terenu budowy obiekty 
i urządzenia zaplecza budowy  oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność .   

6. Wykonawca zgłasza do odbioru wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz 
roboty zabezpieczające. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru należycie wykonanych robót i zapłaty odebrane 
roboty do dnia odstąpienia od umowy z  uwzględnieniem zapisów w § 6 ust. 11 – 20 
niniejszej umowy. 

8. Zgodnie z art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie wystąpienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w termonie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 14 

Zmiany umowy 
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej 
wprowadzenia: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy 
także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w następujących przypadkach: 

1) zmiana terminów wykonania umowy: 

1.1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione 
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

c) klęsk żywiołowych, 
d) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

f) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, 

g) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 
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h) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 

i) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych, 

j) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych  urządzeń, instalacji 
lub obiektów  infrastrukturalnych; 

1.3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 
w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

1.4) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych; 

1.5) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji 
i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji 
w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 
inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień itp. warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych, a decyzja, 
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostały wydane po zawarciu umowy. w takim 
przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy 
maksymalnie o czas, jaki minął od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania 
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia, 

b) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie 
ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy 
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym 
odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 
inwestycji; 

1.6) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości 
a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia  wad lub 
podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli 
konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

1.7) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych 
czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie. 

1.8) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 
związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w 
szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe 
Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia 
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dodatkowych środków finansowych  umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), 
co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. w takim przypadku 
możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie 
o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia 
umowy. 

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych 
kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem 
wykonywania umowy. 

 
2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 
okolicznościami: 

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach 
wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 
budowlanych, instalacji i urządzeń, 

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry 
techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin 
realizacji zamówienia, 

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej 
jakości robót, 

d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych 
robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego  przedmiotu umowy, 

e)  konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy, 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych, 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki terenowej w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne podmioty 
uzgadniające dokumentację projektową, 
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i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materia owych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, 
gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub 
robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru 
wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych 
czynności w celu wyeliminowania  lub zmniejszenia zagrożenia. 

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) 
możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania/materiałów i technologii robót, 
zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub 
zmiana wynagrodzenia. 

 
2.2) zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej 
wykonawcy. 

3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa  uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu  umowy zgodnie z SIWZ. Jako 
siła wyższa rozumie się: wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, 
na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której 
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed 
zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz 
która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT, 

c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 
obowiązku podatkowego itp., 

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego 
z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy, 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami. w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do 
zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, 

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub 
usług lub dostaw, 

h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. 
a), d), e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów 
i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3)  lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie 
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wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy. 

4. W  przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze 
zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana 
rozliczania lub zmiana wysokości wynagrodzenia. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 

6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian 
postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. 

7. Nie stanowi zmiany umowy: 

a) zmiana danych związanych z obsługą  administracyjno-organizacyjną umowy (np. 
zmiana nr rachunku bankowego); 

b) zmiana danych teleadresowych. 

8. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

9. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

w postaci aneksu do umowy i mogą być dokonywane tylko i wyłącznie w granicach 
określonych przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa Budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Nieważna jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana taka została 
określona w SIWZ dla niniejszego postępowania. 

4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego, po uprzednim wyczerpaniu możliwości ugody. 

5. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego. 

 
…...............................................                                           …....................................................... 
       ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 
 

….................................... 
 
PODWYKONAWCA 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Reprezentując …........................................................................................................................... 
(nazwa firmy podwykonawcy, adres) 

 
będącego podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą) ….............................................................. 

(nazwa firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy) 
 
w zakresie.................................................................................................................................... 

(rodzaj robót budowlanych, dostaw lub usług) 
 
realizowanym w ramach umowy nr …......................................... z dnia..................................... 
 
zawartej przez Zamawiającego z ….............................................................................................. 

(nazwa Wykonawcy) 
 
Oświadczam, że otrzymałem wynagrodzenie od Wykonawcy (Podwykonawcy)  
…................................................................................................................................................... 
w kwocie............................................................słownie............................................................. 
…................................................................................................................................................... 
za roboty budowlane/dostawy/usługi* wykonane w okresie od …………...........do...................... 
 
netto..................................................... 
podatek VAT....................................... 
brutto.................................................. 
 
zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …................................................z 
dnia............................... 
 
 
 
                                                                                                                 …......................................... 
 
                                                                                                                               (podpis) 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Dotyczy: Umowy nr ……………… na realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 
Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek. 
Zadanie II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. 

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 
Zamawiającemu Gmina Suchy Dąb z siedzibą w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej 17, jako główny 
dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy], stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania w/w Umowy, 
bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego na adres (tu adres do 
korespondencji Gwaranta).  

Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od dnia 
podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego, i będzie ważna 
w wysokości 100% sumy gwarancyjnej tj. w wysokości ………………………… [wpisać kwotę i słownie] do 
dnia …………………………. [termin wykonania Umowy plus 30 dni], zaś od tej daty do dnia ………….. 
[okres rękojmi za wady plus 15 dni w wysokości 30% sumy gwarancyjnej tj. w wysokości 
………………………… [wpisać kwotę i słownie]. Każda wypłata z niniejszej gwarancji obniża 
odpowiedzialność Gwaranta z niniejszej gwarancji o wypłaconą. 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Na obowiązywanie Gwarancji nie mają wpływu 
ewentualne zmiany Umowy ani jej rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy. Gwarancja wykonania 
jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności adres Gwaranta do doręczeń 
musi znajdować się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej 
Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 

Nazwisko i imię: _______________  

W imieniu ___________________ 

Podpis: ____________________ 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 
 
 
Załączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej gwarancję. 
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Załącznik nr 10a do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych  

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy 
Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe 
Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” 
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Część) I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek. 

 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Suchy 

Dąb, oświadczam, co następuje: 

 
 OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1) Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie 

z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (dz. U. z 2016r. poz. 716). 

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                               podpis  osoby/osób uprawnionej do  

                                                                                        reprezentowania Wykonawcy 
 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                                  podpis  osoby/osób uprawnionej do  

                                                                                                  reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 10b do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych  

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy 
Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe 
Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” 
zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Część) II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. 

 
 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Suchy 

Dąb, oświadczam, co następuje: 

 
 OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

2) Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie 

z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (dz. U. z 2016r. poz. 716). 

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                               podpis  osoby/osób uprawnionej do  

                                                                                        reprezentowania Wykonawcy 
 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

..............................................                                        ............................................................ 
miejscowość i data                                                                  podpis  osoby/osób uprawnionej do  

                                                                                                  reprezentowania Wykonawcy 

 


