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Nz. R.271.8.2014 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

  

                                           Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów 

– Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w m. Brzeźnio – 

Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 110/37 i 542 

położonych w miejscowości Bronisławów
 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (poniżej 

5 186 000 euro) przeprowadzone z udziałem Komisji Przetargowej. 

Zamawiający: 

Gmina Brzeźnio 

ul. Wspólna 44 

98-275 Brzeźnio 

 

SPIS TREŚCI: 

Dział I       Instrukcja dla oferentów. 

Dział II      Wykaz formularzy dla oferentów. 

Dział III:   Projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót, przedmiary robót, operat wodno prawny itp. 

        

Brzeźnio, dnia  20.06.2014 r.                                                   

 

                    Wójt Gminy 

                                                                                         /-/ mgr Dorota Kubiak 

                              Kierownik Zamawiającego
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                   ROZDZIAŁ I 

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 

 

WSTĘP 

 Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje  

i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na zadanie 

inwestycyjne pn.: 
 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów 

– Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w m. Brzeźnio – 

Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 110/37 i 542 

położonych w miejscowości Bronisławów
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy  

z 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz jej aktów 

wykonawczych.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy Pzp. 

 

DEFINICJE I SKRÓTY 

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: 

1. Zamawiający – Gmina Brzeźnio. 

2. Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

3. SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

4. Ustawa – ustawa z 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 

zm.).  

5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia – konsorcjum, spółka 

cywilna. 

6. Komisja przetargowa – zespół pomocniczy kierownika Zamawiającego, powołany do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiającym jest: 

Gmina Brzeźnio  

1. Adres: 98-275 Brzeźnio, ul. Wspólna 44 
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2. Godziny pracy Zamawiającego: w dni powszednie – od poniedziałku do piątku w godz.  07³º 

do 15³º.  

3. Telefon: (43) 820-30-26, faks: (43) 820-36-71 

4. Adres poczty elektronicznej: gmina@brzeznio.pl 

5. Adres strony internetowej: www.brzeznio.finn.pl 

6. REGON: 000-535-468 

7. NIP: 827-21-40-506 

8. Numer rachunku bankowego Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sieradzu, O/Brzeźnio:     

28 9267 0006 0030 1950 3000 0040 Bank Spółdzielczy w Sieradzu, Oddział w Brzeźniu,       

ul. Wspólna 39, 98-275 Brzeźnio  

9. Pisma, wiadomości, informacje należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego. 

10. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczono na stronie 

internetowej www.brzeznio.finn.pl, wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Brzeźnio. 

11. SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej www.brzeznio.finn.pl oraz              

w Urzędzie Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, pok. Nr 20  

I piętro. 

 

II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA  

Postępowanie oznaczone jest jako Nz R.271.8.2014 

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe 

oznaczenie. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień 

 

kanalizacja 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

mailto:gmina@brzeznio.pl
http://www.brzeznio.finn.pl/
http://www.brzeznio.finn.pl/
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45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 roboty budowlane w zakresie rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 

 

drogi 

45100000-8 roboty przygotowawcze, tymczasowa organizacja ruchu 

45233000-9 podbudowy, nawierzchnie 

45233100-0 elementy ulic 

45233290-8 oznakowanie dróg 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. kanalizacja sanitarna i deszczowa 

1)  Opis stanu docelowego oraz cele, zakres rzeczowy projektu i wykaz zadań do zrealizowania  

w projekcie  

Przedsięwzięcie ma na celu uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej gwarantujące 

odprowadzanie ścieków za pośrednictwem infrastruktury gminnej w układzie grawitacyjno 

tłocznym wraz z przepompownią. 

 

2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przełożenie 

odcinka sieci wodociągowej. 

 

Wykaz robót  do zrealizowania:  

- kanalizacja sanitarna w zakresie: 

kanałów grawitacyjnych 

odcinków sieci grawitacyjnej od kanału do granicy działki 

studzienek kanalizacyjnych 
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Zakres dotyczy: przepompowni sieciowej wraz z zasilaniem w energię elektryczną Zlewnia 

przepompowni P4, (zlewnia kanału K5 wraz z dopływami), obejmująca następujące ulice: 

Spacerową, Pogodną, Słoneczną , Osiedlową. 

Część zlewni przepompowni P1, obejmująca następujące kanały: K2 od S2.66 do S2.76 (ul. 

Wspólna), K2.7 i K2.7.1 (ul. Szkolna). 

Odcinek kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1288,7 mb 

Rurociąg tłoczny Rt4 – PEHD, SDR17, PN10 L=273,2 m,  

 

- kanalizacja deszczowa w zakresie: 

 kanałów grawitacyjnych 

 studzienek kanalizacyjnych 

 studzienek wpustowych 

wylotu do rowu 

Zakres dotyczy: Zlewni kanału Kd1 wraz z dopływami obejmująca następujące ulice: część 

Osiedlowej, Słoneczną, Pogodną, Spacerową, skrzyżowanie ulic Wspólnej i Spacerowej.  

Odbiornik ścieków – rów przydrożny (działka nr 157/1 -  obręb Bronisławów) jest  własnością 

Gminy Brzeźnio. Miejsce wylotu kanalizacji stanowi początek rowu przydrożnego. 

Zlewnia kanału Kd2 wraz z dopływami obejmująca następujące ulice: część Osiedlowej,     

Szkolną, od skrzyżowania ulic Szkolnej i Wspólnej do studzienki na działce nr 670/1 

(Brzeźnio).  

Odcinek kanalizacji deszczowej o długości ok. 1086,0 mb 

- przełożenia odcinka sieci wodociągowej: 

 sieci wodociągowej 

 przepięcia przyłączy 

 przesunięcia hydrantu 

 

Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji. 
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Wykonane i zgłaszane odcinki  kanałów będą podlegały przeprowadzeniu prób szczelności  

i spadków wykonywanych techniką video oraz archiwizacji na nośniku cyfrowym (zgodnie z PN-

EN 1610-2002). Z wykonywanych prób wykonawca sporządzi kompletną dokumentację w postaci 

protokołu na piśmie wraz z załącznikiem pełnego zobrazowania na nośniku cyfrowym (DVD lub 

pamięci przenośnej). 

 Na terenie planowanej inwestycji istnieje „stary” funkcjonujący kolektor ściekowy. Wykonawca 

ma obowiązek zapewnić jego funkcjonowanie w trakcie budowy i po jej zakończeniu. Kolektor 

zostanie wyłączony z użytkowania w momencie zrealizowania kolejnych odcinków kanalizacji. 

 

 

Dodatkowe informacje dot. zakresu przedmiotu zamówienia:  

a) opracowanie kosztorysów powykonawczych ,  

b) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

c) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  

d) wykonanie inwentaryzacji   

e) uzyskanie wszelkich koniecznych warunków, Decyzji , zgód, opinii oraz uzgodnień  

branżowych -w formie pisemnej niezbędnych do zakończenia inwestycji   

 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie rozruchu przepompowni 

sieciowych. 

 

Zamawiający posiada decyzję pozwolenia wodno-prawnego, na dzień ogłoszenia postępowania 

przetargowego nie jest ona prawomocna, uprawomocni się 30 czerwca 2014 roku. 

Na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego Zamawiający nie posiada pozwolenia na 

budowę dla w/w inwestycji. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę to 10 lipca 

2014 roku. 

Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Zamawiającego w/w decyzji. 

 

2.2. Drogi 

1) Przebudowa ulic: Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w miejscowości Brzeźnio- 

Bronisławów, polega między innymi na:  

a) wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej na ulicy Szkolnej, Słonecznej i Osiedlowej  

w miejscowości Bronisławów  na łącznej długości  ok. 691,56 m dla kategorii ruchu KR2 oraz 
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podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej szarej na ul. Pogodnej (ciąg pieszo-jezdny) na 

długości ok. 118,17 m w miejscowości Brzeźnio 

b) wykonanie  przebudowy chodników wzdłuż ulic  

c)  przebudowa i wykonanie nowych zjazdów 

d) budowa miejsc postojowych w ulicy Szkolnej 

e) wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu – punktowe elementy odblaskowe najezdne tzw. 

„kocie oczka” 

f) doświetlenie przejścia dla pieszych (1 szt. – ul. Szkolna) poprzez zastosowanie lampy typu 

„zebra” oraz doświetlenie skrzyżowania poprzez wymianę opraw ulicznych  

g) wykonanie przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych w miejscowości Bronisławów 

(ul. Szkolna, Słoneczna) na długości 152 mb 

h) wykonanie modernizacji oświetlenia dróg (wymiana 12 kpl. opraw ulicznych 

energooszczędnych) 

i) wykonanie nowego oznakowania  dróg 

 

2) Budowa ciągu pieszo jezdnego na działkach o nr ewid. 108/25, 110/37, 542 obręb Bronisławów 

gm. Brzeźnio obejmuje wykonanie:  

- nowej konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8,0 cm i szer.  jezdni 5,0 m oraz 

poszerzeniu na łuku 5,0 m +1,0 m , wykonanie  podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm grunt 

stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15,0 cm, warstwa mrozoodporna ( kruszywo naturalne 

warstwa grubości 9,0 cm ).  Kat. Ruchu KR2. Długości drogi  67,64 m, 

- przebudowy sieci elektrycznej 

- przebudowy sieci teletechnicznej 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości robót (m.in. poprzez pobranie próbek 

materiałów itp.) 

 

 

2.3. Zapisy dodatkowe dla realizacji dróg, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i ciągu 

pieszo – jezdnego: 

a) Zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki jest zlokalizowana  

w pasie drogi gminnej oraz częściowo po terenach działek prywatnych. 
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b) Zamawiający posiada zgody właścicieli posesji na prowadzenie robót. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Jeżeli w trakcie 

wykonywania robót powstaną szkody, ich koszt ponosi Wykonawca robót. 

Wykonawca ma obowiązek w trakcie wykonywania robót umożliwić właścicielom  

i  mieszkańcom posesji dojazd do nich, a także dojazd do szkoły i przedszkola pozostałym 

użytkownikom dróg, na których będą prowadzone roboty. 

 

c) Przed rozpoczęciem robót budowlanych na danym terenie Wykonawca zawiadomi 

skutecznie właścicieli nieruchomości na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót  

o terminach prowadzenia robót i ograniczeniach ruchu kołowego. Po zakończeniu prac 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie od każdego właściciela 

nieruchomości o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego. 

 

d) Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca przedstawi projekt tymczasowej 

organizacji ruchu, który uzgodni z odpowiednim zarządcą drogi oraz wystąpi o zajęcie pasa 

drogowego. Koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót 

ponosi wykonawca robót, w tym koszty projektu organizacji ruchu wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami oraz koszty odwodnienia terenu i odtworzenia nawierzchni. 

 

 

e) Koszty obsługi geodezyjnej w tym m.in. wytyczenie nowych obiektów w terenie oraz 

inwentaryzacji powykonawczej ponosi wykonawca, odtworzenie uszkodzonych w trakcie 

budowy  punktów granicznych. 

 

f) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane maszyny 

i urządzenia, wystawione przez ich wytwórców oraz podpisaną przez siebie kartę 

Gwarancyjną. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie wady 

fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

 

f) Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, stanowiące rozdział III niniejszej siwz. 

 

g) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami  
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i normami oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, w tym ochrony 

środowiska oraz przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż., przy maksymalnym 

ograniczeniu uciążliwości prowadzonych robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie 

przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie 

zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

 

h) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 

posiadające aktualne atesty i certyfikaty, świadectwa pozwalające na ich stosowanie. 

Dokumenty te zobowiązany jest przedłożyć przed rozpoczęciem robót Inspektorowi 

nadzoru oraz Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji na ich wbudowanie, 

zamontowanie itp. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja 

maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 

 

i) Wykonawca gwarantuje, że użyte do wykonania obiektów materiały, urządzenia itp. będą 

nowoczesne, fabrycznie nowe, wysokiej jakości oraz pozbawione będą wad projektowych 

wykonawczych i materiałowych, a ich elementy stanowić będą nowoczesne i sprawdzone 

rozwiązania technologiczne i projektowe.  

 

j) Dostarczane urządzenia musza posiadać Dokumentację Techniczno – Rozruchową. 

 

k) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym.  

 

l) Wykonawca gwarantuje wykonanie kompletnego przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia wodno - prawnych itp., 

warunkami technicznymi wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami 

państwowymi, prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami oraz dobrą 

praktyką inżynierską. 

 

m) Wykonawca ma obowiązek sporządzić kompletną dokumentację powykonawczą robót,  

w tym dokumentację do celów odbioru końcowego, nadzoru budowlanego, służb sanitarno-

epidemiologicznych, służb ochrony środowiska, potrzeb dostawcy energii elektrycznej itp. 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
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prawidłowość wykonania robót, przygotować wszystkie kompletne dokumenty, badania, 

analizy i sprawdzenia. 

 

n) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie mienia i inne szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, jego podwykonawcom i osobom trzecim o ile wynikają one z działania 

lub zaniechania Wykonawcy. 

 

o) Wykonawca zapewni od momentu przejęcia placu budowy do chwili podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego: 

-  bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, oraz 

właścicieli i mieszkańców posesji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 

-  utrzymanie placu budowy i obiektów w należytym porządku, 

- ochrony ppoż. placu budowy, 

-  ochrony mienia znajdującego się na placu budowy, 

- wykonania i utrzymania na placu budowy oświetlenia, oznakowania, zapór, przegród, 

zabezpieczeń. 

- niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń i uszkodzeń dróg, dojazdów do placu budowy, placów 

składowych. 

 

p) Zamawiający zaleca, by Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania przedmiotu 

zamówienia w celu sprawdzenia warunków i terenu prac będących przedmiotem 

zamówienia niezbędnych do wyceny prac – stąd wyklucza się roszczenia Wykonawcy  

z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do 

wykonania umowy w związku z powyższym. 

 

2.4. Oferta powinna uwzględniać również następujące koszty: 

a) wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z SIWZ, 

b) koszt wykonania robót budowlanych w tym: urządzenia, materiały sprzęt, robocizna, 

narzuty i dodatki dla Wykonawcy, 

c) koszty zatrudnionego personelu, 

d) koszty transportu, 

e) zabezpieczenie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót oraz wznowienie geodezyjne 

znaków granicznych w przypadku ich naruszenia w trakcie prowadzonych robót, 

f) zlecenie nadzorów do właścicieli sieci uzbrojenia terenu, 
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g) koszty wszelkich robót przygotowawczych, przygotowanie placu budowy, 

h) urządzenie terenu budowy, utrzymanie zaplecza budowy i placu budowy (dostawa wody, 

usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie 

w energię elektryczną, telefon, itp.) dozorowanie budowy,  

i) wywóz nadmiaru urobku, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku 

realizacji robót, 

j) organizacje ruchu na czas prowadzenia robót, 

k) wykonanie dokumentacji powykonawczej (budowlanej i geodezyjnej), łącznie  

z naniesieniami zmian do zasobów mapowych, wraz z wersją elektroniczną i uzyskanie 

potwierdzenia, 

l) koszty związane z obsługą i inwentaryzacją geodezyjną wykonywanych robót, 

m) koszty związane z odbiorami wykonywanych robót, 

n) wykonanie badań powykonawczych tj. badań stopnia zagęszczenia podbudowy na 

odcinkach dróg i terenach utwardzonych lub innych miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego, a związanych z przedmiotem zamówienia, 

o) prac porządkowych, 

p) koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciągów komunikacyjnych, oraz poniesienie 

konsekwencji ewentualnych innych szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót, 

q) przeszkolenie pracowników obsługi wskazanych przez użytkownika, 

r) wszystkie koszty ogólne obejmujące: gwarancje, ubezpieczenia, zaplecze budowy, tablice 

informacyjne, analizy i badania, próby końcowe, przedodbiorowe i odbiorowe, instrukcje 

eksploatacji i konserwacji, dokumentacje powykonawcze, roboty tymczasowe. 

s) koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

 

 W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców Wykonawca 

zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz projektu umowy do niniejszego postępowania. 

 

2.5. Obowiązkiem Wykonawcy/przedstawiciela wykonawcy jest uczestnictwo  

w uruchomieniu oczyszczalni i systemu kanalizacyjnego. 

2.6. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowiązany 

będzie do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń 

losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu 

zamówienia przedłożył polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie 

ubezpieczenia na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, obejmującego: 

- ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości 100% umownego 

wynagrodzenia, 

-   ubezpieczenie osób trzecich. 

 

2.7. Szczególne obowiązki Wykonawcy i wymagania odnośnie sposobu prowadzenia 

robót: 

a) Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie  dokumentacją projektową na 

podstawie warunków niniejszego przetargu, z materiałów fabrycznie nowych w I gatunku. 

 Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym 

w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem Ochrony 

Środowiska, Prawem o Ruchu Drogowym ora z Ustawą o drogach publicznych, Ustawą 

o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego, 

a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane 

prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. 

 Szczególną uwagę Wykonawcy muszą również zwrócić na warunki dotyczące zatrudnienia 

pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązek przestrzegania 

wszystkich przepisów prawnych dotyczących warunków świadczenia pracy dla każdej 

grupy pracowników. 

 Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu 

do każdego i wszelkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą 

wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie Robót. W przypadku, kiedy 

Wykonawca zostanie wybrany, żadne żądanie o zmianę ceny ofertowej nie może zostać 

wniesione na podstawie błędów lub ominięć w świetle powyższych zobowiązań 

Wykonawcy. 

 Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi 

odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi 

w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć nań, lub dotyczyć 
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działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową w sprawie zamówienia 

publicznego. 

b) Zastosowane materiały i urządzenia muszą być wykonane zgodnie z Polskimi Normami 

przenoszącymi europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących te normy wynikające z art. 30 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych: 

 Europejskie aprobaty techniczne, 

 Wspólne specyfikacje techniczne, 

 Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 

 Normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

 Polskie Normy, 

 Polskie aprobaty techniczne. 

 

2.8. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona pełną obsługę 

geodezyjną wraz z inwentaryzacją  powykonawczą dla kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej oraz ciągu pieszo – jezdnego na działkach ew. nr  108/25, 110/37 i 542 

położonych w miejscowości Bronisławów. 

2.9. W okresie gwarancji serwisowanie wynikające z wytycznych producenta dla 

urządzeń, aparatury i rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej zapewnia 

Wykonawca. 

2.10. 
Wykonawca w przypadku uszkodzenia urządzenia, aparatury i rurociągów 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w okresie gwarancji niezwłocznie usunie 

zaistniałe uszkodzenia, chyba że nie będzie to możliwe, zapewni wtedy urządzenia 

zastępcze.
 

2.11. 
Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości dla elementów 

przedmiotu zamówienia wynosi na wykonane roboty (materiały i robociznę, 

maszyny, urządzenia, aparaturę) i wady wbudowanych materiałów, urządzeń, 

aparatury i rurociągów kanalizacyjnych – co najmniej 5 lat od dnia odebrania przez 

Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
 

  

Okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. 
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2.12. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie pierwszych pięciu lat do realizacji 

corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację 

obiektu (rozumianego, jako wynikające z dokumentacji projektowej kompletne rurociągi 

wraz ze studniami, przepompowniami wraz z infrastrukturą w części objętej umową). 

2.13. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji, budowli, urządzeń musi zapewniać 

trwałość w okresie gwarancji i rękojmi wynikającą z funkcjonowania kanalizacji 

narażonej na kontakt z różnymi elementami ścieków i osadów. 

2.14. Jeżeli gdziekolwiek w niniejszej SIWZ (dokumentacji przetargowej tj. opisy 

techniczne, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  i przedmiary robót)  

pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to 

interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca 

sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest 

równoważny tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry 

wydajnościowe i jakościowe oraz standard wykonania  

w stosunku do podanych w SIWZ przykładów. Parametry wydajnościowe i jakościowe 

zostały wskazane w dokumentacji projektowej. 

 

Możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze 

wszystkimi parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych. 

 

Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączonej tabeli „Wykaz urządzeń i materiałów 

równoważnych" i dołączone do oferty – załącznik nr 11 do SIWZ. Brak wskazania  

w załączniku propozycji zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych oznaczać będzie 

deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń 

i materiałów przyjętych w projekcie budowlanym. Udowodnienie, że urządzenia  

i materiały są równoważne spoczywa na Wykonawcy na etapie składania ofert. Dokumenty 

potwierdzające równoważność należy załączyć do oferty.  (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) 

 

W sytuacji zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych Zamawiający wymaga  złożenia 

stosownych dokumentów uwiarygodniających parametry jakościowe, bądź użytkowe tych 

materiałów lub urządzeń. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania informacji odnośnie miejsca zainstalowania 

i pracy urządzenia równoważnego oraz dokonania oględzin i sprawdzenia jego działania na 

wskazanym obiekcie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. 

Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów, rzeczoznawców, itp. 

 

2.15. Z uwagi na odrębne dokumentacje projektowe branż: drogowej i kanalizacyjnej  

w przypadku powielenia się tych samych zakresów robót,  w ofercie należy uwzględnić   

rzeczywisty/faktyczny  zakres prac. 

 

3. Dokumentacja projektowa dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Brzeźniu,  

ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, pokój nr 5,   

od poniedziałku do piątku w godz. 7
30

 – 15
30

 oraz została zamieszczona na stronie 

internetowej Urzędu Gminy w Brzeźniu www.brzeznio.finn.pl 
 

 

Osoby odpowiedzialne:  

Roman Przezak  – inspektor 

Nr telefonu : 43-820-30-26 

Nr faksu : 43-820-36-71 

E-mail : rprzezak@brzeznio.pl. 

 

Grzegorz Pokrakowski – Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska 

Nr telefonu : 43-820-30-26 

Nr faksu : 43-820-36-71 

E-mail : gpokrakowski@brzeznio.pl. 

 

4. Oferty częściowe i wariantowe.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

http://www.brzeznio.finn.pl/
mailto:rprzezak@brzeznio.pl
mailto:gpokrakowski@brzeznio.pl
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Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od podpisania umowy zamówień 

uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający przewiduje udzielić zamówienia uzupełniające do wysokości 20% wartości 

zamówienia podstawowego. 

6. Umowy ramowe, aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru 

najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

IV. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Protokólarne przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.    

Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 7 dni od dnia protokólarnego przekazania terenu budowy. 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna w m. 

Bronisławów oraz przebudowa ulic Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna (poza realizacją 

parkingu/miejsc postojowych na ul. Szkolnej) – zakończenie robót i dokonanie odbioru 

wraz z wystawieniem faktury do 07 października 2014 roku.  

Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT (zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru). 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Pogodna w m. Brzeźnio oraz przebudowa 

ulicy Pogodnej, budowa parkingu/miejsc postojowych na ul. Szkolnej - zakończenie 

robót i dokonanie odbioru do 30.11.2014 roku 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul Spacerowa i Wspólna w m. Bronisławów 

oraz budowa kanalizacji sanitarnej i  ciągu pieszo – jezdnego  na działkach nr 108/25, 

110/37 i 542 w miejscowości Bronisławów – zakończenie robót i dokonanie odbioru do 

15.05.2015 roku 

5. Miejsce wykonania zamówienia: Brzeźnio - Bronisławów 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:  

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

dotyczące: 
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a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 

a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 

spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę. 

 

 

b) wiedza i doświadczenie; 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 

wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym 

stanowiącym przedmiot zamówienia polegające na:  

- budowie, modernizacji lub przebudowie kanalizacji sanitarnej na odcinku o długości 

min 1 km w ramach jednego lub dwóch zamówień (w sumie), 

- budowie, modernizacji lub przebudowie kanalizacji deszczowej na odcinku  

o długości min 1 km w ramach jednego lub dwóch zamówień (w sumie), 

- budowie, przebudowie, modernizacji  lub remoncie dróg o łącznej długości co 

najmniej 700 m w ramach jednego lub dwóch zamówień (w sumie); 

 

wraz z podaniem ich rodzaju oraz wartości, daty i miejsca wykonania oraz  

z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty 

te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
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Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości 

robót budowlanych należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych 

robót, podając datę i kurs.  

 

c) potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonywania zamówienia; 

 

- posiadanie potencjału technicznego do wykonania niniejszego zamówienia: 

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania 

warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę. 

 

- dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Wykonawca musi wskazać do wykonania niniejszego zamówienia posiadanie osób wraz  

z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich 

czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami: 

 

1) kierownik budowy (do kierowania robotami budowlanymi polegającymi na budowie 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej) 

   niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy 

-  doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami polegającymi na budowie, 

modernizacji lub przebudowie: kanalizacji sanitarnej na odcinku długości min. 1 km w ramach 

jednego lub dwóch zamówień w sumie, kanalizacji deszczowej na odcinku długości min 1 km 

w ramach jednego lub dwóch zamówień w sumie 

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych  

i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,  

w w/w zakresie adekwatne do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

- przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; 

 

2) kierownik budowy (do kierowania robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie 

dróg i ciągu pieszo - jezdnego) 

  niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 
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- co najmniej 5 – letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót drogowych, 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów 

- przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

 

3) kierownik robót elektrycznych  - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych 

- doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu min. jedną robotą polegającą na budowie, 

modernizacji lub rozbudowie kanalizacji, 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, 

- przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;  

5) geodeta uprawniony 

- co najmniej 5 –letnie doświadczenie na w/w stanowisku 

 

Uwaga: 

Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań 

określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym 

rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 z 2006 r., poz. 578;). 

Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 

odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji 

w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty jako obowiązujące. 

 

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a 
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oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 

ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r., Nr 63, poz. 394). 

Wskazane w niniejszym punkcie osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. 

W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy 

w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji przez w/w osoby. 

Wyżej wymieniony skład zespołu osobowego jest zespołem podstawowym (kluczowym). 

Wykonawca powinien przeanalizować jeżeli jest to konieczne możliwość zatrudnienia 

dodatkowego personelu w celu zapewnienia należytego wykonania zamówienia. 

 

Zamawiający co do zasady zakazuje zmian przedstawionego w ofercie personelu. Zmiany takie 

będą możliwe jedynie po zaistnieniu okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. zdarzeń 

losowych). W takim przypadku wszelkie zmiany personelu muszą uzyskać zgodę Zamawiającego 

i być zgodne z wymaganiem SIWZ. 

 

d) sytuacja ekonomiczna i finansowa.  

- Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub mieć zdolność kredytową  w wysokości 

nie mniejszej niż 1 mln zł. 

W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje środki w innej walucie niż w złotych polskich, 

Zamawiający dokona przeliczenia wartości w innej walucie na złote polskie na podstawie 

średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów 

Narodowego Banku Polskiego na przeddzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

- Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą 

niż 2 mln zł. 

W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje polisę w innej walucie niż w złotych polskich, 

Zamawiający dokona przeliczenia wartości w innej walucie na złote polskie na podstawie 

średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów 

Narodowego Banku Polskiego na przeddzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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e) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

f) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

g) W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się Wykonawcy występujący 

wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna), wówczas wymaga się, aby członkowie 

łącznie spełniali warunki określone w ust 1 pkt. 1 lit. a-d niniejszego rozdziału. 

h) Komisja Przetargowa dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. 

Komisja Przetargowa dokona oceny spełnienia w/w warunków sposobem 

spełnia/niespełnia. Wykonawcy, którzy we wskazanym przez Zamawiającego terminie 

nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli 

pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia  

i dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa zostaną wezwani 

do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy  

z dn. 29 stycznia 2004 roku Pzp (Dz. U. z 2013 roku 907 z późn. zm.). Oświadczenia 

 i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

i) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali, spełniania 

warunków udziału w postępowaniu.  

 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU, OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP ORAZ 

DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA 

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP. 

 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:   

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 w związku  

z art. 44 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszej SIWZ;  
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b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane 

w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone; zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; 

Dowodami, o których mowa powyżej są w przypadku zamówień na roboty budowlane – 

inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

W załączniku nr 4 do SIWZ w miejscu doświadczenie zawodowe należy wpisać lata 

doświadczenia ze wskazaniem na minimum jedną z kierowanych robót i okres jej/ich 

wykonywania. 

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją  

o podstawie dysponowania tymi osobami; zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ; 

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

zgodnie  z załącznikiem nr 6 do siwz. 

d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić 

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 

Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 
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2. W celu wykazania braku postaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia złożonego według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ 

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                              

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert,  

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

uwaga: 

W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie zarówno na 

spółkę, jak i na każdego ze wspólników. 

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

uwaga: 

W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie zarówno na 

spółkę, jak i na każdego ze wspólników. 

 

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 
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f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert (należy złożyć w przypadku podmiotów zbiorowych) 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia.  

W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z treści w/w 

dokumentów musi jasno wynikać: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 

4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych  

w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o których mowa w rozdziale VI 

ust. 1 lit. d i e (dotyczących tych podmiotów). 

5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, osoby,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, 

Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 

administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych 

osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed 

notariuszem. 
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6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 2 niniejszego rozdziału: 

1)   pkt b, c, d, f niniejszego rozdziału SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione  

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzją właściwego 

organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

2)  natomiast zamiast informacji zawartej w pkt e niniejszego rozdziału składa zaświadczenie 

właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy. 

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1)  lit. a i c oraz punkt 2), powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 

mowa w ust. 6 pkt 1) lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w ustępie 6,  zastępuje się je 

dokumentem  zawierającym  oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania  osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub przed notariuszem. Przepis ustępu 7 stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadku wątpliwości co do treści złożonego dokumentu przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

10. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji, należy złożyć  

w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
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11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. 

konsorcjum) dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 2 lit. a,b,c,d,e,f niniejszej 

specyfikacji przedstawia każdy z członków. 

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

(np. konsorcjum, spółka cywilna) kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

13. W przypadku konsorcjum, spółki cywilnej do oferty musi być załączony dokument 

ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

14. Zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy Pzp żąda przedłożenia w ofercie - umowy spółki 

cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na 

sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy 

spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności 

oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika 

umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik spółki cywilnej 

bądź też przez pełnomocnika.  

15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

17. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: 

 

- instrukcji obsługi, kart katalogowych, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych lub innych 

dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający uzna za wystarczające załączenie 

jednego z w/w dokumentów potwierdzającego, że oferowane rozwiązania odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Załączenie w/w dokumentów wymagane jest 

jedynie przy zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych wymienionych w załączniku nr 

10  do SIWZ. 

 



27 

 

VII.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub o  przynależności do grupy 

kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej  grupy, składane w trybie art. 26 ust. 

2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 9 do 

SIWZ. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy 

złotych)  wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 

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

1)pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 

109, poz. 1158 z późn. zm.) 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Zamawiającego nr rachunku  

28 9267 0006 0030 1950 3000 0040 Bank Spółdzielczy w Sieradzu, Oddział w Brzeźniu,  

ul. Wspólna 39, 98-275 Brzeźnio. 

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

5. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien do 

oferty załączyć oryginał dowodu jego wniesienia. 

6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie 

wykluczony z postępowania. 
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8. Zamawiający  zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: 

 

1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ut.3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów 

lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że 

udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy 

2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 

3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

 

 

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania ogólne 

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

b) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi  

w niniejszej SIWZ. Wykonawca przedkłada 1 egzemplarz oferty. Niedopuszczalne pod 

rygorem odrzucenia oferty jest wprowadzanie zmian w istniejącej treści formularza 

ofertowego poprzez usunięcie jakichkolwiek zapisów w nim występujących. Dopuszcza 

się sporządzenie własnego druku formularza, jednak musi on zawierać te same informacje 
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co formularz stanowiący zał. nr 1 do SIWZ, ewentualnie informacje te mogą zostać 

uzupełnione o informacje dodatkowe. 

c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie 

lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone  

w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

d) Formularz oferty (zał. Nr 1) oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być 

podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie 

do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga 

się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty. 

e) Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane. 

f) Obowiązkowe jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  

g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

h) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem 

umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorysy ofertowe. Zamawiający żąda, aby  

kosztorysy ofertowe sporządzić w rozbiciu na wzór załączonych wraz  

z dokumentacją przedmiarów robót – tj. oddzielny kosztorys ofertowy na 

przebudowę ulic Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, oddzielny na przebudowę  ulicy 

Pogodnej, oddzielenie na budowę ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości 

Bronisławów, oddzielnie przebudowę kablowych linii telekomunikacyjnych, 

oddzielnie dodatkowe roboty. Zamawiający żąda również oddzielnego kosztorysu na 

budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ulic: Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna 

w m. Bronisławów, oddzielny dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Pogodna  

w m. Brzeźnio oraz ul. Spacerowej i Wspólnej w m. Bronisławów oraz kanalizacji 

sanitarnej na działkach ew. nr 108/25, 110/37 i 542 w m. Bronisławów. 

i) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przy podpisaniu 

umowy dostarczy Zamawiającemu kserokopie poświadczonych za zgodność  

z oryginałem uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz aktualne 

zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia 

Oferta powinna składać się z: 

a) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ; 

b) oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę lub kserokopii 

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, o ile prawo do reprezentowania 

Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; 

c) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

d) wykazu części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub 

oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami – załącznik nr 7 do 

SIWZ; (brak złożenia oświadczenia będzie traktowany, jako realizacja zamówienia 

własnymi siłami); 

e) oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 

f) projektu umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 

g) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium 

h) oświadczenia o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 

9 do SIWZ. 

Wszystkie powyższe dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów, lub 

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 

3. Opakowanie oferty 

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami  

w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego  

i zawierającym oznaczenie:  

Oferta na zadanie inwestycyjne pn.:  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów 

– Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w m. Brzeźnio – 

Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 110/37 i 542 

położonych w miejscowości Bronisławów
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i „Nie otwierać przed 07 lipca 2014 roku godz. 10.10”   oraz adres Wykonawcy. 

 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa 

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te 

należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: 

„Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu 

dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu 

oferty. 

 

5. Zmiana lub wycofanie oferty 

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 

że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty 

wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, 

opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, 

w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”. 

b) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten 

sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to 

powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofane”. 

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44, 98-275 

Brzeźnio, pok. Nr 17, I piętro. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 07 lipca 2014 roku o godz. 10.00 (czasu lokalnego). 

3. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po 

upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej 

w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty, jak również w przypadku 

nienależytego jej zabezpieczenia. 
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XI. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą w formie pisemnej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy 

pisemnie, lub faxem.  

2. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 

38 ustawy. 

3. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, 

powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego 

rozdziału SIWZ. 

4. Wszelką korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres: 

Urząd Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44; 98 – 275 Brzeźnio, pow. sieradzki, woj.                                     

łódzkie z dopiskiem: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                     

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów – Etap I, przebudowa dróg: ul. 

Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w m. Brzeźnio – Bronisławów oraz budowa ciągu 

pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 110/37 i 542 położonych w miejscowości Bronisławów
 

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 

którzy pobrali SIWZ bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną zamieszczone na 

stronie internetowej Zamawiającego: www.brzeznio.finn.pl. 

5. Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania 

wyjaśniającego na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy, do złożenia wyjaśnień w formie i o treści 

zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego. 

6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego 

są:  

a) Roman Przezak – inspektor – w zakresie przedmiotu zamówienia 

tel.: 43/ 820-30-26 

faks: 43/ 820-36-71 

e-mail:  rprzezak@brzeznio.pl,  

b)  Grzegorz Pokrakowski – Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska – w zakresie przedmiotu zamówienia 

tel.: 43/ 820-30-26 

http://www.brzeznio.finn.pl/
mailto:rprzezak@brzeznio.pl
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faks: 43/ 820-36-71 

e-mail:  gpokrakowski@brzeznio.pl, 

c) Agnieszka Kołaczek – inspektor – w zakresie zamówień publicznych 

tel.: 43/ 820-30-26 

faks: 43/ 820-36-71 

e-mail:  akolaczek@brzeznio.pl,  

 

 

XII. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA, WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wykonawca określi cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu  

o dokumentację przetargową.  

2. Wykonawca określi całkowitą cenę oferty (netto i brutto) za cały przedmiot zamówienia 

określony w dokumentacji przetargowej, uwzględniającą wszystkie zobowiązania  

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje dla przedmiotu zamówienia, 

podając ją w zapisie liczbowym i słownie.   

3. Cena za wykonanie roboty budowlanej jest ceną ryczałtową, ustaloną za całość zamówienia. 

4. Wykonawca określi cenę ryczałtową na podstawie SIWZ z załącznikami. 

5. Podstawą obliczenia ceny są dane zawarte w projektach budowlanych, wykonawczych 

i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót są jedynie 

dokumentami ułatwiającymi obliczenie ceny. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności 

pomiędzy w/w dokumentami za podstawę obliczenia ceny należy przyjąć dane zawarte  

w projektach budowlanych, wykonawczych i specyfikacjach technicznych wykonania  

i odbioru robót. 

6. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 

w tym m.in.: 

a) wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z SIWZ, 

b) koszt wykonania robót budowlanych w tym: urządzenia, materiały sprzęt, robocizna, 

narzuty i dodatki dla Wykonawcy, 

c) koszty zatrudnionego personelu, 

d) koszty transportu, 

e) zabezpieczenie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót oraz wznowienie geodezyjne 

znaków granicznych w przypadku ich naruszenia w trakcie prowadzonych robót, 

mailto:gpokrakowski@brzeznio.pl
mailto:akolaczek@brzeznio.pl
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f) zlecenie nadzorów do właścicieli sieci uzbrojenia terenu, 

g) dokonanie ewentualnych uzgodnień z właścicielami w związku z prowadzeniem robót  

w pasie drogowym, łącznie z opłatą za zajęcie terenu, 

h) koszty wszelkich robót przygotowawczych, przygotowanie placu budowy, 

i) urządzenie terenu budowy, utrzymanie zaplecza budowy i placu budowy (dostawa wody, 

usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie 

w energię elektryczną, telefon, itp.) dozorowanie budowy,  

j) wywóz nadmiaru urobku, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku 

realizacji robót, 

k) organizacje ruchu na czas prowadzenia robót, 

l) wykonanie dokumentacji powykonawczej (budowlanej i geodezyjnej), łącznie  

z naniesieniami zmian do zasobów mapowych, wraz z wersją elektroniczną i uzyskanie 

potwierdzenia, 

m) koszty związane z obsługą i inwentaryzacją geodezyjną wykonywanych robót, 

n) koszty związane z odbiorami wykonywanych robót, 

o) wykonanie badań powykonawczych tj. badań stopnia zagęszczenia podbudowy na 

odcinkach dróg i terenach utwardzonych lub innych miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego, a związanych z przedmiotem zamówienia, 

p) prac porządkowych, 

q) koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciągów komunikacyjnych, oraz poniesienie 

konsekwencji ewentualnych innych szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót, 

r) przeszkolenie pracowników obsługi wskazanych przez użytkownika, 

s) wszystkie koszty ogólne obejmujące: gwarancje, ubezpieczenia, zaplecze budowy, tablice 

informacyjne, analizy i badania, próby końcowe, przedodbiorowe i odbiorowe, instrukcje 

eksploatacji i konserwacji, dokumentacje powykonawcze, roboty tymczasowe. 

t) koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

 

7. W przypadku gdy, zdaniem Wykonawcy przedstawiony katalog kosztów dodatkowych 

(wynikający z SIWZ, projektu umowy, bądź przedmiaru robót) nie jest katalogiem  

zamkniętym i należałoby go uzupełnić o inne rodzaje niezbędnych kosztów dodatkowych 

dotyczących realizacji zamówienia, należy to zgłosić Zamawiającemu wraz z propozycją 

uzupełnień lub zmian zapisów. 

8.  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia. 
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9. Cena może być tylko jedna. 

10. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.  

11. Zamawiający przewiduje  płatności częściowe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

12. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi w oparciu o prawidłowo sporządzone 

faktury wystawione Zamawiającemu na podstawie protokołów odbioru częściowego  

i końcowego. Wymagane jest, aby wykonawca wystawił oddzielne faktury na: 

-budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej  ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna w m. 

Bronisławów (termin płatności do 7 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury) 

 -przebudowę ulic Szkolnej, Osiedlowej, Słonecznej w m. Bronisławów,  

- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Pogodna w m. Brzeźnio 

- przebudowę ulicy Pogodnej w m. Brzeźnio i budowę parkingu/miejsc postojowych na ul. 

Szkolnej,  

- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Spacerowej i Wspólnej w m. 

Bronisławów 

- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bronisławów na dz. ew. nr 108/25, 110/37 i 542 

- budowę ciągu pieszo jednego w m. Bronisławów na działkach ew. nr 108/25, 110/37 

 i 542. 

 

13. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu  

07 lipca 2014  roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego). 

2. Otwarcia ofert dokona powołana przez Kierownika Zamawiającego Komisja Przetargowa. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet 

Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni 

przy otwarciu ofert wyłącznie na ich wniosek. 
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XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym ze Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

 

 

XV. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

- Cena ofertowa waga kryterium 100 pkt  

Razem 100 pkt 

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium 

Cena ofertowa – należy podać w PLN 

 

cena oferty z najniższą ceną 

    ___________________________       X 100 pkt 

cena oferty ocenianej 

 

(najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty proporcjonalnie 

mniej zgodnie z wyliczeniem). 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami 

oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

4. Przy przeliczaniu punktów komisja zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po 

przecinku.  
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XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 

ust. 2 ustawy. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ustępie 1, jeżeli: 

a) złożona zostanie tylko jedna oferta, 

b) w postępowaniu nie zostanie odrzucona żadna oferta, ani nie zostanie wykluczony żaden 

Wykonawca.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania przedmiotu umowy przed terminem podpisania umowy. 

 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

2. Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy na czas realizacji 

robót, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy, a także dostarczyć 

Zamawiającemu dokument wniesienia zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać wniesione w jednej z form 

określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na 

rachunek Gminy Brzeźnio o numerze: 
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Bank Spółdzielczy w Sieradzu, O/Brzeźnio: 28 9267 0006 0030 1950 3000 0040 Bank 

Spółdzielczy w Sieradzu, Oddział w Brzeźniu, ul. Wspólna 39, 98-275 Brzeźnio,  

z zaznaczeniem ,,Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie pn.:   

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów 

– Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w m. Brzeźnio – 

Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 110/37 i 542 

położonych w miejscowości Bronisławów
 

 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wymaganym terminie, Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę 

spośród pozostałych ofert. stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% wniesionej kwoty zostanie 

zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy r-ku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

 

XVIII. WARUNKI UMOWY 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie. 

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

4. Warunki umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich 

interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
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przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  

w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907,  z późn. zm.).  

 

 

XX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony 

ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej 

z następujących tytułów i w następującej wysokości: 

 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, 

rękojmi za wady w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ogółem za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad (termin na usunięcie wad 

stwierdzonych przy odbiorze wynosi 21 dni); 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto  ogółem za każdy dzień zwłoki; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy,  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto; 

d) za brak zapłaty lub nieterminowej terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

brutto ogółem za każdy dzień zwłoki; 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto ogółem za każdy dzień zwłoki; 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ogółem za 

każdy dzień zwłoki; 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

0,05% wynagrodzenia brutto ogółem za każdy dzień zwłoki; 

h) za niedotrzymanie innych terminów zawartych w umowie Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki; 
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2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci karę umowną  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto; 

b) w przypadku nieterminowego uregulowania płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

karę  umowną w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki; 

c) w przypadku zwłoki w odbiorze robót oraz opóźnienia w przystąpieniu do odbioru robót, 

czy niedotrzymania innych terminów zawartych w umowie Zamawiający zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. 

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych  

w Kodeksie Cywilnym do wysokości poniesionej szkody. 

3. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt. 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wartość zastrzeżonych kar umownych.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych. 

 

 

XXI. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE 

Zamawiający zgodnie z art. 36 b ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych żąda wskazania 

przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 

lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 

Informacja o podwykonawstwie musi być podana w ofercie składanej przez Wykonawcę. 

Informację o podwykonawcach stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, który należy wypełnić bez 

względu na to, czy zamówienie zostanie wykonane z udziałem podwykonawców czy też nie. 
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XXII. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,  

o którym mowa w ustępie 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

4. Pisemna treść wyjaśnienia zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 

SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu 

Gminy w Brzeźniu. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób 

modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

SIWZ, i będzie dla nich wiążąca. 

6. Wyjaśnienia i modyfikacji będą również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu. Wyjaśnienia i modyfikacje 

SIWZ są wiążące dla Wykonawców. Wykonawca, który pobrał SIWZ ze strony internetowej 

zobowiązany jest śledzić informacje na stronie internetowej Zamawiającego, gdyż mogą 

pojawiać się na niej wyjaśnienia i modyfikacje. Zamieszczone na stronie internetowej 

modyfikacje i wyjaśnienia będą stanowić integralną część SIWZ. 

 

 

XXIII. ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 

pod rygorem nieważności. 

2.  Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, gdy nastąpi: 
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1) zmiana terminu przekazania terenu budowy oraz zmiana terminu przewidzianego na 

rozpoczęcie robót: 

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

- klęski żywiołowe; 

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające rozpoczęcie  

i prowadzenie robót budowlanych; 

b) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru oferty 

najkorzystniejszej w związku z wniesionym odwołaniem; 

c) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji; 

 

2) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: 

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

- klęski żywiołowe; 

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie 

robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi,  

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; 

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych; 

e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego  

w szczególności: 

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonana i odbioru robót; 

- 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; 

f) zmiany będące następstwem powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień 

dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj oraz zakres 

uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; 
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g) konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: 

danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; 

h)  wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie 

realizacji przedmiotu umowy; 

i) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru oferty 

najkorzystniejszej w związku z wniesionym odwołaniem; 

j) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji 

k) wystąpienie przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych nie 

zawinionego przez Wykonawcę, 

l) opóźnienie w przeprowadzeniu prób z powodu wykonania polecenia inżyniera lub 

opóźnienia, za które Zamawiający jest odpowiedzialny, 

m) opóźnienie w dokonaniu prób końcowych tak, że opóźniają się one o więcej niż 14 dniu  

z przyczyn za które odpowiada Zamawiający, 

 

3) zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych  

w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  spowodowanych zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania projektu 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; 

Zmiany te mogą nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru  

i zgody Zamawiającego. 

 

4) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 
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a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającymi wpływ na 

realizację zamówienia; 

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian stawki VAT, przy czym 

zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto; 

c) siła wyższa  uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących 

realizacji projektu; 

 

5) Zamawiający przewiduje rozwiązania zamienne, które nie wykraczają poza zdefiniowany 

przedmiot zamówienia; 

 

Uwzględnienie robót zamiennych w trakcie realizowanej inwestycji może nastąpić przez zmianę 

umowy o zamówienie publiczne (aneks do umowy). Przykładem zmiany nie powodującej 

wykroczenia poza przedmiot zamówienia będzie decyzja o zmianie sposobu wykonania jakiegoś 

elementu robót, zmiany materiałów itp. 

Wprowadzenie robót zamiennych nie może spowodować zwiększenia wysokości 

wynagrodzenia określonego w umowie. 

Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego 

protokołu konieczności, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz 

zatwierdzonego przez Kierownika Zamawiającego. 

 

6)   Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu związania ofertą na okres nie dłuższy niż 60 dni. 

7)  Zamawiający przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych  

i innych danych identyfikacyjnych. 

8) Zamawiający przewiduje zmiany form zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9) Zamawiający przewiduje zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty, nadzór nad przedmiotem 

umowy, kierowników budowy, robót. Z zastrzeżeniem, że zmiana może być dokonana pod 

warunkiem, ze w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć osoby, które spełniają wymagania 

określone w SIWZ. 

10) Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym 

charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć.  
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11) Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie podwykonawców, jeśli Zamawiający będzie 

miał zastrzeżenia co do podwykonawców lub zmiany podwykonawców. 

12) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, mimo nie 

wskazania w ofercie takiej części do powiedzenia podwykonawcom. 

13) Wykonawca może wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie  

z zastrzeżeniem art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

14) Wykonawca może wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, z zastrzeżeniem 

ary. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

15) Wykonawca może zrezygnować z podwykonawstwa. 

art. 36b 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia.”; 

Dokonanie zmian, o których mowa powyżej wymaga podpisania aneksu do umowy. 

 

 

XXIV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU 

1. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień 

publicznych w BZP oraz w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej 

www.brzeznio.finn.pl. 

2. Niezależnie od ogłoszenia wyników w w/w miejscach wszyscy Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostaną powiadomieni w formie 

pisemnej. 

 

 

XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia 

się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

http://www.brzeznio.finn.pl/
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w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji 

zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku. 

3. Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów. 

4. Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty, udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie 

Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. 

5. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 179-198 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

Zamówień  Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  

 

Sporządził: Agnieszka Kołaczek 

Brzeźnio, dn. 20.06.2014 r.                

                                Wójt Gminy 

                                                                                 /-/ mgr Dorota Kubiak 

                                                                               Kierownik Zamawiającego 
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ROZDZIAŁ II. WZORY FORMULARZY DLA OFERENTÓW 

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do 

SIWZ 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 

1  ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych – załącznik nr 4 do 

SIWZ 

5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania – załącznik nr 5 do SIWZ 

6. Oświadczenie o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – 

załącznik nr 6 do SIWZ 

7. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom/wykaz nazw (firm) podwykonawców – załącznik nr 7 do SIWZ 

8. Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ 

9.  Oświadczenie – grupa kapitałowa – załącznik nr 9 do SIWZ 

10. Tabela równoważności – załącznik nr 10 do SIWZ 

11. Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych – załącznik nr 11 do SIWZ 

12. Zobowiązanie podmiotu do oddania kapitału – załącznik nr 12 do SIWZ 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

R.271.8.2014 

 

 

FORMULARZ   OFERTOWY 

W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

 

Dane dotyczące Wykonawcy : 

Nazwa …................................................................................................................................. 

Siedziba ….............................................................................................................................. 

Nr telefonu ….......................................................................................................................... 

Fax…………………………………………………………………………………………… 

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

Nr NIP .................................................................................................................................... 

Nr REGON ….......................................................................................................................... 

 

Nazwa banku i numer rachunku bankowego 

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

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

 

Dane dotyczące Zamawiającego: 

Gmina Brzeźnio 

ul. Wspólna  44 

98 – 275   Brzeźnio  

pow. Sieradz   woj. Łódzkie 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz 

Bronisławów – Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w 

m. Brzeźnio – Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 

110/37 i 542 położonych w miejscowości Bronisławów
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My niżej podpisani: 

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

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

działający w imieniu i na rzecz….............................................................................................. 

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

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

…................................................................................................................................................... 
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

oferujemy wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz 

Bronisławów – Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna  

w m. Brzeźnio – Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 

110/37 i 542 położonych w miejscowości Bronisławów
 

zgodnie z dokumentacją przetargową za całkowitą cenę ofertową netto 

…...............................................(słownie……………………………………………………….. 

…….…………………………………………..…………………………………… złotych). 

Do powyższej ceny doliczony zostanie zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 

podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:  

….…..... % tj. ….......................... złotych  

(słownie ….................................................................................................................... złotych). 

Całkowita cena ofertowa brutto wyniesie ….......................................................................... 

(słownie ….................................................................................................................... złotych). 

 

w tym:  

kanalizacja 

a) kanalizacja sanitarna ……………………… zł netto, tj. 

………………………………….. zł brutto 

b) kanalizacja deszczowa ……………………………… zł netto, tj. 

…………………………….. zł brutto 
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c) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza dla kanalizacji 

…………………………………. zł netto, tj. ……………………………… zł brutto 

 

droga 

a) przebudowa ulic Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna w m. Bronisławów ……………. zł 

netto, tj. ……………….  zł brutto, w tym: parking na ulicy Szkolnej 

……………………………… zł netto, tj. ………………….. zł brutto 

 

b)  przebudowa ulicy Pogodnej w m. Brzeźnio …………… zł netto, tj. 

………………… zł brutto 

c) przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych ………... zł netto, tj. 

……………….. zł brutto 

d) dodatkowe roboty – droga …………………….. zł netto, tj. ……………………….. 

zł brutto. 

e) ciąg pieszo – jezdny w m. Bronisławów na działkach ew. nr 108/25, 110/37 i 542: 

………………………………. zł netto, tj. ………………………….. zł brutto 
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1. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia 

realizacji zamówienia w terminie: 

Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 

Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 7 dni od dnia protokólarnego przekazania terenu 

budowy. 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna w m. 

Bronisławów oraz przebudowa ulic Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna (poza budową 

parkingu/miejsc postojowych na ul. Szkolnej) – zakończenie robót i dokonanie 

odbioru wraz z wystawieniem faktury do 07 października 2014 roku.  

Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT (zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru). 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Pogodna w m. Brzeźnio oraz 

przebudowa ulicy Pogodnej, budowa parkingu/miejsc postojowych na ul. Szkolnej - 

zakończenie robót i dokonanie odbioru do 30.11.2014 roku 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul Spacerowa i Wspólna w m. 

Bronisławów oraz budowa kanalizacji sanitarnej i  ciągu pieszo – jezdnego  na 

działkach nr 108/25, 110/37 i 542 w miejscowości Bronisławów – zakończenie robót  

 i dokonanie odbioru do 15.05.2015 roku 

 

2. Na przedmiot zamówienia udzielamy okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości 

dla elementów przedmiotu zamówienia na wykonane roboty (materiały  

i robociznę, maszyny, urządzenia, aparaturę) i wady wbudowanych materiałów, 

urządzeń, aparatury i rurociągów kanalizacyjnych – ……………………   lat od 

dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) 

protokołu końcowego. 

  

Okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. 

 

3. Zobowiązujemy się w okresie pierwszych pięciu lat do realizacji corocznych przeglądów 

gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację obiektu (rozumianego, jako 

wynikające z dokumentacji projektowej kompletne rurociągi wraz ze studniami, 

przepompowniami wraz z infrastrukturą w części objętej umową). 
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4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (w tym z ewentualnymi modyfikacjami i wyjaśnieniami SIWZ stanowiącymi 

integralną część SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w 

niej zawarte. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 

do specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy            

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli 

przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT (zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru). W/w termin nie 

dotyczy płatności za budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Bronisławów oraz 

przebudowę dróg ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna w m. Bronisławów, gdzie 

wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT (zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru). 

Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ i wzorze umowy. 

9. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10% ceny ofertowej w formie:  

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

10. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach. 

11. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane 

przez Zamawiającego. 

12. Zamówienie zrealizujemy przy współudziale podwykonawców/ bez współudziału 

podwykonawców (wybrać właściwe). 

13. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  

osoba do kontaktu  

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



53 

 

………...........................................................................................……………………………… 
     (podać adres) 

tel.: …………………………....…………….. 

faks: ………………………………………… 

e-mail: ………………………………………. 

 

………………………………. 
        (miejscowość, data) 
                                                                                ……………………………………………... 

                                                           (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 



54 

 

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje. 

 

Załączniki 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

R.271.8.2014 

……...................……...................... 
(miejscowość i data) 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH  

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.:  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz 

Bronisławów – Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w 

m. Brzeźnio – Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 

110/37 i 542 położonych w miejscowości Bronisławów
 

ja/my niżej podpisany/i ………………………………………………………………………… 

reprezentując Wykonawcę/ Wykonawców 

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

…................……...........................................................................................................................  
(nazwa Wykonawcy) 

 

oświadczam/-my, że spełniam/-my warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

…................................................................................. 
(podpis osoby/osób  uprawnionej/-ych  do reprezentacji 

Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

R.271.8.2014 

 

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

(miejscowość i data) 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn:  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz 

Bronisławów – Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w 

m. Brzeźnio – Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 

110/37 i 542 położonych w miejscowości Bronisławów
 

 

ja niżej podpisany ………………………………………………………………………… 

 

                                                   reprezentując Wykonawcę 

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

…................……........................................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy) 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907 z późn. zm.) 

 

 

 

…................................................................................... 
             (podpis osoby  uprawnionej  do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

R.271.8.2014 

 

  

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT  

ROBÓT BUDOWLANYCH , A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz 

Bronisławów – Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w 

m. Brzeźnio – Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 

110/37 i 542 położonych w miejscowości Bronisławów
 

 

1. 

Nazwa Wykonawcy 

(podmiotu) wykazującego 

spełnianie warunku 

 

Przedmiot umowy 
 

Rodzaj i zakres zamówienia – 

informacje potwierdzające 

spełnianie postawionego w 

siwz warunku udziału w 

postępowaniu 

 

Całkowita wartość 

zamówienia 

 

Wartość zamówienia 

wykonana przez Wykonawcę 

 

Data i miejsce wykonania 

robót (od – do) – dokładna 

data (dzień/miesiąc/rok) 

 

2. 

Nazwa Wykonawcy 

(podmiotu) wykazującego 

spełnianie warunku 

 

Przedmiot umowy 
 

Rodzaj i zakres zamówienia – 

informacje potwierdzające 

spełnianie postawionego w 

siwz warunku udziału w 

postępowaniu 

 

Całkowita wartość 

zamówienia 
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Wartość zamówienia 

wykonana przez Wykonawcę 

 

Data i miejsce wykonania 

robót (od – do) – dokładna 

data (dzień/miesiąc/rok) 

 

powtórzyć tabelę w razie  konieczności 

 

Do wykazu załączam dowody dotyczące  najważniejszych robót określających, czy roboty te 

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku, polega na wiedzy  

i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b Pzp, jest 

zobowiązany udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.    

 

 

 

…................................................................................... 
(data i podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

R.271.8.2014 

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZADANIA PN. 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz 

Bronisławów – Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w 

m. Brzeźnio – Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 

110/37 i 542 położonych w miejscowości Bronisławów
 

 

Zakres wykonywanych 

czynności 

Imię i nazwisko Dane dotyczące 

posiadanych uprawnień,  

Kierownik budowy  

(kanalizacja) 

 Kwalifikacje zawodowe: 

 

 

 

 

 

Doświadczenie zawodowe 

(potwierdzające spełnianie 

postawionego w siwz 

warunku udziału  

w postępowaniu): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres wykonywanych 

czynności: 

 

 

 

 

 

 

Informacje o podstawie do 

dysponowania tą osobą 

(pracownik własny/innego 

podmiotu): 
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Kierownik budowy (droga) 

 

 

 Kwalifikacje zawodowe: 

 

 

 

 

 

Doświadczenie zawodowe 

(potwierdzające spełnianie 

postawionego w siwz 

warunku udziału  

w postępowaniu): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres wykonywanych 

czynności: 

 

 

 

 

 

 

Informacje o podstawie do 

dysponowania tą osobą 

(pracownik własny/innego 

podmiotu): 

 

 

Kierownik robót 

elektrycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 Kwalifikacje zawodowe: 

 

 

 

 

 

Doświadczenie zawodowe 

(potwierdzające spełnianie 

postawionego w siwz 

warunku udziału  

w postępowaniu): 
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Zakres wykonywanych 

czynności: 

 

 

 

 

 

 

Informacje o podstawie do 

dysponowania tą osobą 

(pracownik własny/innego 

podmiotu): 

 

 

Geodeta uprawniony 

 

 

 Kwalifikacje zawodowe: 

 

 

 

 

 

Doświadczenie zawodowe 

(potwierdzające spełnianie 

postawionego w siwz 

warunku udziału  

w postępowaniu): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres wykonywanych 

czynności: 
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Informacje o podstawie do 

dysponowania tą osobą 

(pracownik własny/innego 

podmiotu): 

 

 

 

* Doświadczenie zawodowe - należy wpisać lata doświadczenia ze wskazaniem na 

kilka kierowanych robót i daty ich wykonywania. 

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku, polega na wiedzy  

i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b Pzp, jest 

zobowiązany udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacjo 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

 

…................................................................................... 
(data i podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6  do SIWZ 

R.271.8.2014 

 

OŚWIADCZENIE  

o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz 

Bronisławów – Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w 

m. Brzeźnio – Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 

110/37 i 542 położonych w miejscowości Bronisławów
 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres Wykonawcy: 

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

Świadom odpowiedzialności za składanie fałszywych informacji niniejszym oświadczam, iż 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wykazane w załączniku Nr 5 

„wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, posiadają wymagane 

uprawnienia zgodnie z zapisami SIWZ: 

 osoba proponowana na stanowisko kierownika budowy (kanalizacja) posiadająca 

uprawnienia budowlane nr …….. w specjalności ………………………w zakresie 

………………………….., przynależy do Izby Inżynierów Budownictwa pod nr ewid. 

………………………………., zgodnie z zaświadczeniem ważnym do dnia 

………………………………, 

 osoba proponowana na stanowisko kierownika budowy (droga) posiadająca 

uprawnienia budowlane nr …….. w specjalności ………………………… 

w zakresie…………………………….., przynależy do Izby Inżynierów Budownictwa 

pod nr ewid. ………………………………., zgodnie z zaświadczeniem ważnym do 

dnia ………………………………, 

 osoba proponowana na stanowisko kierownika robót elektrycznych posiadająca 

uprawnienia budowlane nr …….. w specjalności ………………………… 

w zakresie…………………………….., przynależy do Izby Inżynierów Budownictwa 

pod nr ewid. ………………………………., zgodnie z zaświadczeniem ważnym do 

dnia ………………………………, 
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 osoba proponowana na stanowisko geodety uprawnionego posiadająca uprawnienia nr 

…….. w specjalności …………………………w zakresie 

……………………………..,  

 

 

 

............................................                        ............................................................. ………. 
(miejscowość i data)                                           (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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                                                                                                              Załącznik nr 7 do SIWZ 

R.271.8.2014 

ZAMÓWIENIE  pn.: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz 

Bronisławów – Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w 

m. Brzeźnio – Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 

110/37 i 542 położonych w miejscowości Bronisławów
 

 

WYKONAM Z UDZIAŁEM PODWYKONAWCÓW  

/ BEZ UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW (TZN. WŁASNYMI SIŁAMI) 

(właściwe podkreślić) 

CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA POWIERZONE PODWYKONAWCOM/  

NAZWY (FIRMY) PODWYKONAWCÓW 

1. Zakres czynności 

powierzonych do wykonania 

 

 

 Nazwa (firma)  

podwykonawcy * 

 

2. Zakres czynności 

powierzonych do wykonania 

 

 

 Nazwa (firma)  

podwykonawcy * 

 

3. Zakres czynności 

powierzonych do wykonania 

 

 

 Nazwa (firma)  

Podwykonawcy * 

 

powtórzyć tabelę w razie konieczności 

 wypełnić tylko w przypadku, jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby 

podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1  
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…................................................................................... 
(data i podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 
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R.272.8.2014                                                                              Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

(WZÓR) 

UMOWA NR …... 

NA ROBOTY BUDOWLANE  na zadaniu pn.: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz 

Bronisławów – Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w 

m. Brzeźnio – Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 

110/37 i 542 położonych w miejscowości Bronisławów
 

zawarta w dniu …............................ w ………………………………, pomiędzy: 

Gminą Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, NIP 827-21-40-506 REGON 73-093-44-

30, reprezentowaną przez: Dorotę Kubiak – Wójta Gminy Brzeźnio, 

przy kontrasygnacie: 

Elżbiety Owczarek – Skarbnik Gminy 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a  ......................................................................  z siedzibą w …..................................................... 

ul. …………………… , posiadającym NIP ………………………., REGON ………………… 

reprezentowanym przez ..................................................................................................................  

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

zwanego dalej „Wykonawcą” 

wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”. 

§ l 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 

z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).  
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§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiot zamówienia 

1.1. kanalizacja sanitarna i deszczowa 

1) Opis stanu docelowego oraz cele, zakres rzeczowy projektu i wykaz zadań do 

zrealizowania w projekcie  

Przedsięwzięcie ma na celu uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej gwarantujące 

odprowadzanie ścieków za pośrednictwem infrastruktury gminnej w układzie grawitacyjno 

tłocznym wraz z przepompownią. 

 

2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 

przełożenie odcinka sieci wodociągowej. 

 

Wykaz robót  do zrealizowania:  

- kanalizacja sanitarna w zakresie: 

kanałów grawitacyjnych 

odcinków sieci grawitacyjnej od kanału do granicy działki 

studzienek kanalizacyjnych 

Zakres dotyczy: przepompowni sieciowej wraz z zasilaniem w energię elektryczną Zlewnia 

przepompowni P4, (zlewnia kanału K5 wraz z dopływami), obejmująca następujące ulice: 

Spacerową, Pogodną, Słoneczną , Osiedlową. 

Część zlewni przepompowni P1, obejmująca następujące kanały: K2 od S2.66 do S2.76 (ul. 

Wspólna), K2.7 i K2.7.1 (ul. Szkolna). 

Odcinek kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1288,7 mb 

Rurociąg tłoczny Rt4 – PEHD, SDR17, PN10 L=273,2 m,  

 

- kanalizacja deszczowa w zakresie: 

 kanałów grawitacyjnych 
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 studzienek kanalizacyjnych 

 studzienek wpustowych 

wylotu do rowu 

Zakres dotyczy: Zlewni kanału Kd1 wraz z dopływami obejmująca następujące ulice: 

część Osiedlowej, Słoneczną, Pogodną, Spacerową, skrzyżowanie ulic Wspólnej i 

Spacerowej.  Odbiornik ścieków – rów przydrożny (działka nr 157/1 -  obręb 

Bronisławów) jest  własnością Gminy Brzeźnio. Miejsce wylotu kanalizacji stanowi 

początek rowu przydrożnego. 

Zlewnia kanału Kd2 wraz z dopływami obejmująca następujące ulice: część Osiedlowej,     

Szkolną, od skrzyżowania ulic Szkolnej i Wspólnej do studzienki na działce nr 670/1 

(Brzeźnio).  

Odcinek kanalizacji deszczowej o długości ok. 1086,0 mb 

- przełożenia odcinka sieci wodociągowej: 

 sieci wodociągowej 

 przepięcia przyłączy 

 przesunięcia hydrantu 

 

Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do 

niniejszej specyfikacji. 

 

Wykonane i zgłaszane odcinki  kanałów będą podlegały przeprowadzeniu prób szczelności  

i spadków wykonywanych techniką video oraz archiwizacji na nośniku cyfrowym (zgodnie z 

PN-EN 1610-2002). Z wykonywanych prób wykonawca sporządzi kompletną dokumentację 

w postaci protokołu na piśmie wraz z załącznikiem pełnego zobrazowania na nośniku 

cyfrowym (DVD lub pamięci przenośnej). 

 Na terenie planowanej inwestycji istnieje „stary” funkcjonujący kolektor ściekowy. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić jego funkcjonowanie w trakcie budowy i po jej 

zakończeniu. Kolektor zostanie wyłączony z użytkowania w momencie zrealizowania 

kolejnych odcinków kanalizacji. 
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Dodatkowe informacje dot. zakresu przedmiotu zamówienia:  

a) opracowanie kosztorysów powykonawczych ,  

b) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

c) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  

d) wykonanie inwentaryzacji   

e) uzyskanie wszelkich koniecznych warunków, Decyzji , zgód, opinii oraz uzgodnień  

branżowych -w formie pisemnej niezbędnych do zakończenia inwestycji   

 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie rozruchu 

przepompowni sieciowych. 

 

Zamawiający posiada decyzję pozwolenia wodno-prawnego, na dzień ogłoszenia 

postępowania przetargowego nie jest ona prawomocna, uprawomocni się 30 czerwca 2014 

roku. 

Na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego Zamawiający nie posiada pozwolenia na 

budowę dla w/w inwestycji. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę to 10 

lipca 2014 roku. 

Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Zamawiającego w/w decyzji. 

 

1.2. Drogi, ciąg pieszo jezdny 

1) Przebudowa ulic: Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w miejscowości Brzeźnio- 

Bronisławów, polega między innymi na:  

a) Wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej na ulicy Szkolnej, Słonecznej i Osiedlowej  

w miejscowości Bronisławów  na łącznej długości  ok. 691,56 m dla kategorii ruchu KR2 

oraz podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej szarej na ul. Pogodnej (ciąg pieszo-jezdny) 

na długości ok. 118,17 m w miejscowości Brzeźnio 

b) Wykonanie  przebudowy chodników wzdłuż ulic  

c)  Przebudowa i wykonanie nowych zjazdów 

d) Budowa miejsc postojowych w ulicy Szkolnej 

e) Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu – punktowe elementy odblaskowe najezdne 

tzw. „kocie oczka” 

f) Doświetlenie przejścia dla pieszych (1 szt. – ul. Szkolna) poprzez zastosowanie lampy typu 

„zebra” oraz doświetlenie skrzyżowania poprzez wymianę opraw ulicznych  
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g) Wykonanie przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych w miejscowości 

Bronisławów (ul. Szkolna, Słoneczna) na długości 152 mb 

h) Wykonanie modernizacji oświetlenia dróg (wymiana 12 kpl. opraw ulicznych 

energooszczędnych) 

i) Wykonanie nowego oznakowania  dróg 

 

2) Budowa ciągu pieszo jezdnego na działkach o nr ewid. 108/25, 110/37, 542 obręb 

Bronisławów gm. Brzeźnio obejmuje wykonanie:  

- nowej konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8,0 cm i szer.  jezdni 5,0 m oraz 

poszerzeniu na łuku 5,0 m +1,0 m , wykonanie  podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm grunt 

stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15,0 cm, warstwa mrozoodporna ( kruszywo 

naturalne warstwa grubości 9,0 cm ).  Kat. Ruchu KR2. Długości drogi  67,64 m, 

- przebudowy sieci elektrycznej 

- przebudowy sieci teletechnicznej 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości robót (m.in. poprzez pobranie 

próbek materiałów itp.) 

 

 

1.3. Zapisy dodatkowe dla realizacji dróg, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i ciągu 

pieszo – jezdnego: 

a) Zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki jest zlokalizowana  

w pasie drogi gminnej oraz częściowo po terenach działek prywatnych. 

b) Zamawiający posiada zgody właścicieli posesji na prowadzenie robót. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Jeżeli w trakcie 

wykonywania robót powstaną szkody, ich koszt ponosi Wykonawca robót. 

Wykonawca ma obowiązek w trakcie wykonywania robót umożliwić właścicielom  

i  mieszkańcom posesji dojazd do nich, a także dojazd do szkoły i przedszkola 

pozostałym użytkownikom dróg, na których będą prowadzone roboty. 

c) Przed rozpoczęciem robót budowlanych na danym terenie Wykonawca zawiadomi 

skutecznie właścicieli nieruchomości na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót  

o terminach prowadzenia robót i ograniczeniach ruchu kołowego. Po zakończeniu prac 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie od każdego właściciela 

nieruchomości o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego. 



72 

 

d) Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca przedstawi projekt tymczasowej 

organizacji ruchu, który uzgodni z odpowiednim zarządcą drogi oraz wystąpi o zajęcie 

pasa drogowego. Koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót 

ponosi wykonawca robót, w tym koszty projektu organizacji ruchu wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami oraz koszty odwodnienia terenu i odtworzenia nawierzchni. 

e) Koszty obsługi geodezyjnej w tym m.in. wytyczenie nowych obiektów w terenie oraz 

inwentaryzacji powykonawczej ponosi wykonawca, odtworzenie uszkodzonych w trakcie 

budowy  punktów granicznych. 

f) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane 

maszyny i urządzenia, wystawione przez ich wytwórców oraz podpisaną przez siebie 

kartę Gwarancyjną. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie 

wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych 

robót. 

g) Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, stanowiące rozdział III niniejszej siwz. 

h) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami  

i normami oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, w tym ochrony 

środowiska oraz przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż., przy maksymalnym 

ograniczeniu uciążliwości prowadzonych robót. Wykonawca gwarantuje także 

wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane 

przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie. 

i) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty, świadectwa pozwalające na ich 

stosowanie. Dokumenty te zobowiązany jest przedłożyć przed rozpoczęciem robót 

Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji na ich 

wbudowanie, zamontowanie itp. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie 

i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 

j) Wykonawca gwarantuje, że użyte do wykonania obiektów materiały, urządzenia itp. będą 

nowoczesne, fabrycznie nowe, wysokiej jakości oraz pozbawione będą wad 

projektowych wykonawczych i materiałowych, a ich elementy stanowić będą 

nowoczesne i sprawdzone rozwiązania technologiczne i projektowe.  

k) Dostarczane urządzenia musza posiadać Dokumentację Techniczno – Rozruchową. 
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l) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem 

przyległym.  

m) Wykonawca gwarantuje wykonanie kompletnego przedmiotu umowy zgodnie  

z warunkami pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia wodno 

- prawnych itp., warunkami technicznymi wykonania i odbiorów oraz z aktualnie 

obowiązującymi normami państwowymi, prawem budowlanym i innymi obowiązującymi 

przepisami oraz dobrą praktyką inżynierską. 

n) Wykonawca ma obowiązek sporządzić kompletną dokumentację powykonawczą robót,  

w tym dokumentację do celów odbioru końcowego, nadzoru budowlanego, służb 

sanitarno-epidemiologicznych, służb ochrony środowiska, potrzeb dostawcy energii 

elektrycznej itp. Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające prawidłowość wykonania robót, przygotować wszystkie kompletne 

dokumenty, badania, analizy i sprawdzenia. 

o) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie mienia i inne szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, jego podwykonawcom i osobom trzecim o ile wynikają one z działania 

lub zaniechania Wykonawcy. 

p) Wykonawca zapewni od momentu przejęcia placu budowy do chwili podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego: 

-  bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, 

oraz właścicieli i mieszkańców posesji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 

-  utrzymanie placu budowy i obiektów w należytym porządku, 

- ochrony ppoż. placu budowy, 

-  ochrony mienia znajdującego się na placu budowy, 

- wykonania i utrzymania na placu budowy oświetlenia, oznakowania, zapór, przegród, 

zabezpieczeń. 

- niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń i uszkodzeń dróg, dojazdów do placu budowy, 

placów składowych. 

 

q) Zamawiający zaleca, by Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania przedmiotu 

zamówienia w celu sprawdzenia warunków i terenu prac będących przedmiotem 

zamówienia niezbędnych do wyceny prac – stąd wyklucza się roszczenia Wykonawcy  

z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do 

wykonania umowy w związku z powyższym. 
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1.4. Oferta powinna uwzględniać również następujące koszty: 

a) wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z SIWZ, 

b) koszt wykonania robót budowlanych w tym: urządzenia, materiały sprzęt, robocizna, 

narzuty i dodatki dla Wykonawcy, 

c) koszty zatrudnionego personelu, 

d) koszty transportu, 

e) zabezpieczenie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót oraz wznowienie 

geodezyjne znaków granicznych w przypadku ich naruszenia w trakcie prowadzonych 

robót, 

f) zlecenie nadzorów do właścicieli sieci uzbrojenia terenu, 

g) koszty wszelkich robót przygotowawczych, przygotowanie placu budowy, 

h) urządzenie terenu budowy, utrzymanie zaplecza budowy i placu budowy (dostawa 

wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, 

oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, itp.) dozorowanie budowy,  

i) wywóz nadmiaru urobku, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku 

realizacji robót, 

j) organizacje ruchu na czas prowadzenia robót, 

k) wykonanie dokumentacji powykonawczej (budowlanej i geodezyjnej), łącznie  

z naniesieniami zmian do zasobów mapowych, wraz z wersją elektroniczną  

i uzyskanie potwierdzenia, 

l) koszty związane z obsługą i inwentaryzacją geodezyjną wykonywanych robót, 

m) koszty związane z odbiorami wykonywanych robót, 

n) wykonanie badań powykonawczych tj. badań stopnia zagęszczenia podbudowy na 

odcinkach dróg i terenach utwardzonych lub innych miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego, a związanych z przedmiotem zamówienia, 

o) prac porządkowych, 

p) koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciągów komunikacyjnych, oraz 

poniesienie konsekwencji ewentualnych innych szkód powstałych w trakcie 

prowadzenia robót, 

q) przeszkolenie pracowników obsługi wskazanych przez użytkownika, 

r) wszystkie koszty ogólne obejmujące: gwarancje, ubezpieczenia, zaplecze budowy, 

tablice informacyjne, analizy i badania, próby końcowe, przedodbiorowe i odbiorowe, 
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instrukcje eksploatacji i konserwacji, dokumentacje powykonawcze, roboty 

tymczasowe. 

s) koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

 

 W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców 

Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie 

z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz projektu umowy do niniejszego 

postępowania. 

 

t) Obowiązkiem Wykonawcy/przedstawiciela wykonawcy jest uczestnictwo  

w uruchomieniu oczyszczalni i systemu kanalizacyjnego. 

u) W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowiązany będzie do 

ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od 

odpowiedzialności cywilnej. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu 

zamówienia przedłożył polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie 

ubezpieczenia na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, obejmującego: 

- ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości 100% umownego 

wynagrodzenia, 

-   ubezpieczenie osób trzecich. 

 

1.5. Szczególne obowiązki Wykonawcy i wymagania odnośnie sposobu prowadzenia 

robót: 

a)Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie  dokumentacją projektową na 

podstawie warunków niniejszego przetargu, z materiałów fabrycznie nowych 

w I gatunku. 

 Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym 

w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem 

Ochrony Środowiska, Prawem o Ruchu Drogowym ora z Ustawą o drogach 

publicznych, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami 

Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które 

posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności 

cywilnej. 
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 Szczególną uwagę Wykonawcy muszą również zwrócić na warunki dotyczące 

zatrudnienia pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązek 

przestrzegania wszystkich przepisów prawnych dotyczących warunków świadczenia 

pracy dla każdej grupy pracowników. 

 Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz za uzyskanie informacji 

w odniesieniu do każdego i wszelkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek 

sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie Robót. 

W przypadku, kiedy Wykonawca zostanie wybrany, żadne żądanie o zmianę ceny 

ofertowej nie może zostać wniesione na podstawie błędów lub ominięć w świetle 

powyższych zobowiązań Wykonawcy. 

 Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi 

odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi 

w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć nań, lub 

dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

b) Zastosowane materiały i urządzenia muszą być wykonane zgodnie z Polskimi Normami 

przenoszącymi europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy wynikające z art. 30 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych: 

 Europejskie aprobaty techniczne, 

 Wspólne specyfikacje techniczne, 

 Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 

 Normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

 Polskie Normy, 

 Polskie aprobaty techniczne. 

 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona pełną obsługę geodezyjną wraz  

z inwentaryzacją  powykonawczą dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciągu 
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pieszo – jezdnego na działkach ew. nr  108/25, 110/37 i 542 położonych w miejscowości 

Bronisławów. 

 

1.6. W okresie gwarancji serwisowanie wynikające z wytycznych producenta dla 

urządzeń, aparatury i rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej zapewnia 

Wykonawca. 

1.7. 
Wykonawca w przypadku uszkodzenia urządzenia, aparatury i rurociągów 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w okresie gwarancji niezwłocznie usunie zaistniałe 

uszkodzenia, chyba że nie będzie to możliwe, zapewni wtedy urządzenia zastępcze.
 

 

1.8. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie pierwszych pięciu lat do realizacji 

corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację 

obiektu (rozumianego, jako wynikające z dokumentacji projektowej kompletne rurociągi 

wraz ze studniami, przepompowniami wraz z infrastrukturą w części objętej umową) 

 

1.9. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji, budowli, urządzeń musi zapewniać trwałość 

w okresie gwarancji i rękojmi wynikającą z funkcjonowania kanalizacji narażonej na 

kontakt z różnymi elementami ścieków i osadów. 

 

 

2.Szczegółowy zakres robót objętych umową: 

Szczegółowy zakres zamówienia określają projekty budowlane, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. 

Wykonawca zapoznał się z pełną dokumentacją projektową zadania inwestycyjnego pn.: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz 

Bronisławów – Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w 

m. Brzeźnio – Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 

110/37 i 542 położonych w miejscowości Bronisławów
 

 

3. Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w § 2 nie budzi 

wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie 

zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie 
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wynagrodzenia oraz potwierdza, że roboty, których nie można było przewidzieć, nie 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia wykonane zostaną w ramach ceny podanej 

w ofercie.  

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów przez siebie 

dostarczonych. Materiały te muszą odpowiadać, co do jakości wymogom materiałów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym  

w ustawie Prawo budowlane i posiadać aprobatę techniczną. 

Wykonawca akceptuje warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie 

inwestycyjne pn.:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości 

Brzeźnio oraz Bronisławów – Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, 

Słoneczna, Pogodna w m. Brzeźnio – Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego 

na dz. ewid. nr 108/25, 110/37 i 542 położonych w miejscowości Bronisławów
 

 

  Dla umowy wiążący jest również formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę wraz  

    z załącznikami. 

§ 3 

TERMINY REALIZACJI 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową: 

Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 

Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 7 dni od dnia protokólarnego przekazania terenu 

budowy. 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna w m. 

Bronisławów oraz przebudowa ulic Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna (poza budową 

parkingu/miejsc postojowych na ul. Szkolnej) – zakończenie robót i dokonanie odbioru 

wraz z wystawieniem faktury do 07 października 2014 roku.  

Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT (zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru). 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Pogodna w m. Brzeźnio oraz 

przebudowa ulicy Pogodnej, budowa parkingu/miejsc postojowych na ul. Szkolnej - 

zakończenie robót i dokonanie odbioru do 30.11.2014 roku 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Spacerowej i Wspólnej w m. 

Bronisławów, budowa kanalizacji sanitarnej  oraz budowa  ciągu pieszo – jezdnego  na 
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działkach nr 108/25, 110/37 i 542 w miejscowości Bronisławów – zakończenie robót  

i dokonanie odbioru do 15.05.2015 roku 

 

2. Po protokólarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi, aż do 

chwili zakończenia realizacji przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany 

teren budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, demontażu i usunięcia 

sprzętu budowlanego, a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez 

Wykonawcę lub podwykonawców działających na jego rzecz w czasie budowy na dzień 

dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

§ 4 

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy: 

1. Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

2. Przekazanie Wykonawcy protokólarnie placu budowy. 

3. Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz 

dokumentacji projektowej tj. opisy techniczne, specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót. 

4. Terminowe uregulowanie należności zgodnie z postanowieniami umowy. 

5. Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz odbioru pogwarancyjnego.  

§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 

1. Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego. Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót 

uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór 

robót. 

2. Zorganizowanie terenu budowy. 

3. Ustanowienie kierownika budowy. 

4. Sporządzenie i uzgodnienie planu organizacji ruchu. 
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5. Zabezpieczenie dostawy mediów.  

6. Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. 

7. Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 

sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego 

robót). 

8. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi 

przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze 

wskazówkami Zamawiającego, poleceniami Nadzoru inwestorskiego i Autorskiego lecz 

w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji 

technicznej i dokonanych przez Zamawiającego modyfikacjach (które dostępne były na 

stronie internetowej) oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, zgłoszenie 

wykonanych robót. 

9. Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż.  

i ochrony przed kradzieżą. 

10. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 

realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego. 

11. Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt. 

12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego, nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 

zdrowia. 

 

§ 6 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Obowiązki koordynatora robót i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem 

Budowlanym ze strony Zamawiającego pełnić będzie: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………posiadający uprawnienia budowlane: ………………… 

 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy będzie kierownik budowy: 

……………………………………………………………………………………………… 
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………………………………….. posiadający uprawnienia budowlane: 

………………………. 

 

§ 7 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych 

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

Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy 

wobec zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców  i jego pracowników w takim samym stopniu jak by to były działania, 

zaniechania lub  uchybienia jego własnych pracowników. 

4. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić  

w szczególności, iż: 

1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej; 

2) w przypadku uchylania się przez wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy 

zawarli: 

- zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane lub 

- przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi, 

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez 

odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy  

o podwykonawstwie. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 
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przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 

wykonanych przez Podwykonawcę; 

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od 

zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

 

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian, której przedmiotem 

są roboty budowlane musi być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez 

Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez 

Podwykonawcę musi być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, a także zmian, nie później niż na 14 dni przed jej 

zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 

dołączyć zgodę wykonawcy do zawarcia umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy  

o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty 

budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt 

umowy. 

9. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniające 

określonych w SIWZ wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub 

warunków dotyczących podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez 

Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za 

zgodność z oryginałem odpis umowy o podwykonawstwo, i jej zmian w terminie  

14 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem 

rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę. 

11. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy  
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do 

każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy  

o podwykonawstwo, oraz jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe 

niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni Zamawiający wezwie Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę do doprowadzenia zmiany tej umowy w terminie 5 dni od dnia 

przesłania wezwania pod rygorem zapłaty karty umownej, o której mowa w paragrafie 

umowy: Odpowiedzialność odszkodowawcza.  

14. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy  

w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży, wraz z projektem 

umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego rejestru Sądowego podwykonawcy 

lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,  

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do 

jego reprezentowania. 

16. Do zmian postanowień umów o dalsze podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

17. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu 

wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął 

w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody 

powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów  

o podwykonawstwo. 
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18. Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający 

zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się  

z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

19. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących 

zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania 

podwykonawcy. 

20. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu 

sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

21. Zamawiający jest zobowiązany za-płacić podwykonawcy należne wynagrodzenie, 

jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi 

należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym  

w ust. 17 i 18 uwag w sposób wystarczający wskazujących niezasadność 

bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłączenie należne 

wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22. Kwota należna podwykonawcy zostanie uiszczona w złotych polskich (PLN). 

23. Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub skierowana do depozytu sądowego Zamawiający 

potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, 

jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie 

spełnia warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych podwykonawcy robót. 

25. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

podwykonawców. 

26. Jeżeli zobowiązanie podwykonawcy wobec wykonawcy związane z wykonanymi 

robotami lub dostarczonymi materiałami obejmuje okres dłuższy niż okres 

gwarancyjny ustalony w umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest 

zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści 
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wynikających z tych zobowiązań. 

27. Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz Zamawiający ponoszą 

solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub 

dostawy wykonane przez podwykonawcę. 

28. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy, 

Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 

przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 ust. 1 kodeksu cywilnego.  

29. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z podwykonawcami zapisy  

w zakresie: 

a) takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

b) przedkładania przez podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę na żądanie 

Zamawiającego wszelkich wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów dotyczących 

przedmiotu realizacji umowy. 

30. W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą, bez zgody 

Zamawiającego oraz w przypadku nie uwzględnienia zgłoszonych przez 

Zamawiającego sprzeciwów lub zastrzeżeń Zamawiający jest zwolniony  

z odpowiedzialności, o której mowa w art. 647 ust. 1 paragraf 5 k.c.  

31. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej są nieważne. 

32. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 8 

WYNAGRODZENIE 

1. Wykonawca wykona zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów – Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, 
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Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w m. Brzeźnio – Bronisławów oraz budowa ciągu 

pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 110/37 i 542 położonych w miejscowości 

Bronisławów
 

 

  

za całkowitą cenę ofertową netto …………………………………….……………………… 

( słownie złotych  

….…………………..………………………………………………..…………..) 

 

Do powyższej ceny doliczony zostanie zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 

podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi: …..... % tj. ….............................. 

złotych (słownie …....................................................................................................... złotych). 

 

Cena ofertowa brutto wyniesie………………………………………………………………  

(słownie ….................................................................................................................. złotych). 

w tym:  

kanalizacja 

d) budowa kanalizacji sanitarnej ……………………… zł netto, tj. 

………………………………….. zł brutto 

e) budowa kanalizacji deszczowej ……………………………… zł netto, tj. 

…………………………….. zł brutto 

f) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza …………………………………. zł 

netto, tj. ……………………………… zł brutto 

 

droga 

a) przebudowa ulic Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna w m. Bronisławów ……………. zł 

netto, tj. ……………….  zł brutto, w tym: parking na ulicy Szkolnej 

……………………………… zł netto, tj. ………………….. zł brutto 

 

b)  przebudowa ulicy Pogodnej …………… zł netto, tj. ………………… zł brutto 
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c) przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych ………... zł netto, tj. 

……………….. zł brutto 

d) dodatkowe roboty – droga …………………….. zł netto, tj. ……………………….. 

zł brutto 

e) budowa ciągu pieszo – jezdnego w m. Bronisławów na działkach ew. nr 108/25, 

110/37 i 542: 

………………………………. zł netto, tj. ………………………….. zł brutto 

f) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza dla ciągu pieszo jezdnego w m. 

Bronisławów na działkach ew. nr 108/25, 110/37 i 542: 

………………………….………. zł netto, tj.……………………………. zł brutto. 

 

2.  Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi w oparciu o prawidłowo 

sporządzone faktury wystawione Zamawiającemu: 

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi w oparciu o prawidłowo 

sporządzone faktury wystawione Zamawiającemu na podstawie protokołów odbioru 

częściowego i końcowego. Wymagane jest, aby wykonawca wystawił oddzielne faktury 

na: 

-budowę kanalizacji sanitarnej deszczowej  ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna w m. 

Bronisławów 

 -przebudowę ulic Szkolnej, Osiedlowej, Słonecznej w m. Bronisławów,  

- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Pogodna w m. Brzeźnio 

- przebudowę ulicy Pogodnej w m. Brzeźnio i budowę parkingu/miejsc postojowych na 

ul. Szkolnej,  

- budowę ciągu pieszo jednego w m. Bronisławów na działkach ew. nr 108/25, 110/37 

 i 542  

3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy  

nr  ......................................................................................................................................................  

prowadzony w  ...............................................................................................................................  . 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 

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

5. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT (zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru). W/w termin nie 
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dotyczy płatności za budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Bronisławów oraz 

przebudowę ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna w m. Bronisławów, gdzie wynagrodzenie 

płatne będzie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT 

(zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru). 

 

§ 9 

ROBOTY ZAMIENNE 

1. Zamawiający przewiduje rozwiązania zamienne, które nie wykraczają poza zdefiniowany 

przedmiot zamówienia. 

2. Uwzględnienie robót zamiennych w trakcie realizowanej inwestycji może nastąpić przez 

zmianę umowy o zamówienie publiczne (aneks do umowy). Przykładem zmiany nie 

powodującej wykroczenia poza przedmiot zamówienia będzie decyzja o zmianie sposobu 

wykonania jakiegoś elementu robót, zmiany materiałów itp. 

3. Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio 

sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru oraz zatwierdzonego przez Kierownika Zamawiającego. 

§ 10 

ODBIORY 

1. W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:  

1) odbiór częściowy 

2) odbiór końcowy, 

3) odbiór pogwarancyjny. 

2. Odbioru częściowego i końcowego dokonuje Zamawiający  przy udziale przedstawiciela 

Wykonawcy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  

a w szczególności: 

 1) uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 2)   protokoły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, 
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 3) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi  

 w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,  

 a w przypadku braku zmian oświadczenie kierownika budowy o zgodności 

wykonanego     zadania z projektem budowlanym, 

4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanego zdania z obowiązującymi 

przepisami i polskimi normami, 

 

4. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego oraz  

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia 

o osiągnięciu gotowości do odbioru. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie 

odbioru podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 

2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

7. W przypadku określonym w ust. 6 pkt 1, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu 

umowy do odbioru ustala się w terminie do 7 dni. Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

8. Jeżeli odbiór zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 

zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru. 

 9. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru, a w szczególności: 

1) oznaczenie miejsca sporządzenia,  

2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą, 
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4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych 

Zamawiającemu, 

5) ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

6) wymienienie ujawnionych wad, 

7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, 

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze (jeżeli 

dotyczy), 

9) podpisy osób uczestniczących w odbiorze, 

10. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy 

w dniu zakończenia czynności odbioru. 

11. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 14 dni od 

upływu terminu gwarancji jakości oraz rękojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy. 

Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę 

obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do wykonania 

przeglądu gwarancyjnego z udziałem Zamawiającego. Z przeglądu gwarancyjnego 

sporządzony zostanie protokół.  

§ 11 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

 1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 

jakości na wykonane roboty (materiały i robociznę, maszyny, urządzenia, aparaturę)  

i rękojmię za wady wbudowanych materiałów, urządzeń, aparatury i rurociągów 

kanalizacyjnych – ………… lat od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 

  

2. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokólarnie. O dacie i miejscu oględzin 

mających na celu stwierdzenie wad, Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę. 

Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie 

oraz treść dokumentu gwarancyjnego. 

3. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokólarnie.  
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4. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć w zastępstwie 

Wykonawcy i na jego koszt. 

5. Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie 

odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych  

w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem ust. 2–4. 

6. Strony ustalają 1 raz w roku przegląd techniczny. O terminie przeglądu Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę 14 dni przed terminem przeglądu. Przegląd odbywa się na koszt 

Wykonawcy. 

7. Ostateczny przegląd techniczny odbędzie się 1 miesiąc przed upływem terminu rękojmi za 

wady. 

§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

………………………………… w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie 

Wykonawcy tj. …………………………… zł w celu zabezpieczenia roszczeń 

Zamawiającego tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przed podpisaniem 

umowy, a Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dokument potwierdzający wniesienie 

zabezpieczenia. 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając 30% 

zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 

3.  Zabezpieczenie pozostawione na okres rękojmi, o którym mowa w ust. 2, zostanie 

zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.  

§ 13 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 

Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary 

umownej z następujących tytułów i w następującej wysokości: 

1)  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, 

rękojmi za wady w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad (termin na usunięcie wad 

stwierdzonych przy odbiorze wynosi do 21 dni), 

b)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto  za każdy dzień zwłoki. 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy,  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. 

d) za brak zapłaty lub nieterminowej terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

brutto ogółem za każdy dzień zwłoki; 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto ogółem za każdy dzień zwłoki; 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ogółem 

za każdy dzień zwłoki; 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

0,05% wynagrodzenia brutto ogółem za każdy dzień zwłoki; 

h) za niedotrzymanie innych terminów zawartych w umowie Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki; 

 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci karę umowną  

     w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. 

b) w przypadku nieterminowego uregulowania Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 

umowną w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. 

c) w przypadku zwłoki w odbiorze robót oraz opóźnienia w przystąpieniu do odbioru 

robót, czy niedotrzymania innych terminów zawartych w umowie Zamawiający 

zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

zwłoki. 
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2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych  w Kodeksie Cywilnym do wysokości poniesionej szkody. 

3. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt. 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych. 

§ 14 

UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca uzyska na swój koszt ubezpieczenie z tytułu wszelkich ryzyk przedmiotowej 

budowy na wypadek szkód w efektach robót a także mienia zlokalizowanego na terenie 

budowy. Polisa z tytułu wszelkich ryzyk przedmiotowej budowy powinna obejmować 

między innymi: 

1) szkody powstałe w robotach oraz wyrobach, materiałach i wyposażeniu, które zostały 

wbudowane, wmontowane, zainstalowane lub dostarczone do pełnej wysokości,  

2) zwrot wydatków związanych z naprawą powstałych szkód lub usterek. 

 Ponadto Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu 

realizacji niniejszej umowy w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu  

w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy kopię wyżej wymienionych polis 

wraz z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek. Wykonawca obowiązany 

jest zapewnić w razie konieczności przedłużenie okresu, na jaki zawarto ww. 

ubezpieczenia nie krócej niż do dnia dokonania odbioru końcowego. 

2. Beneficjentami z tytułu ubezpieczeń wymienionych w ust.1 będą równolegle 

Zamawiający i Wykonawca.  

3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1, lub nie będzie 

kontynuował wyżej wymienionych ubezpieczeń, Zamawiający może zawrzeć takie 
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ubezpieczenie lub przedłużyć je na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający 

może potrącić sobie  wydatki związane   z   zawarciem    lub  przedłużeniem    ubezpieczenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach umowy. 

§ 15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca 

obowiązany jest do dokonania przy udziale Zamawiającego pełnej inwentaryzacji oraz 

zabezpieczenia wykonanych robót. Zamawiający powinien zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od podpisania umowy pomimo wezwania wystosowanego przez 

Zamawiającego złożonego na piśmie; 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa 

dłużej niż 21 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego 

na piśmie. 

3) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy,, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia przez 

30 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub 

odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez 

Wykonawcę złożonego na piśmie. 

6. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i 

powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy: 
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- w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia; 

8. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, która odstąpiła od umowy; 

9. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

10. Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających w terminie 30 dni kalendarzowych; 

11.Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone oraz 

uporządkuje plac budowy; 

12. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

- dokonania odbioru robót przerwanych; 

- dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia, 

- odkupienia materiałów na podstawie wykazu, o którym mowa w punkcie 3; 

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy, obiektów zaplecza, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie tych 

obiektów, 

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 16 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY  

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, pod rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, gdy nastąpi: 

1) zmiana terminu przekazania terenu budowy oraz zmiana terminu przewidzianego 

na rozpoczęcie robót: 

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 
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- klęski żywiołowe; 

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające rozpoczęcie  

i prowadzenie robót budowlanych; 

b) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru oferty 

najkorzystniejszej w związku z wniesionym odwołaniem; 

c) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji 

inwestycji; 

 

2) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: 

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

- klęski żywiołowe; 

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów; 

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi,  

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; 

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 

w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego  

w szczególności: 

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonana i odbioru robót; 

- 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; 

f) zmiany będące następstwem powierzenia przez Zamawiającego wykonania 

zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj 

oraz zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji 

umowy; 
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g) konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania 

inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; 

h) wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe 

zakończenie realizacji przedmiotu umowy; 

i) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru oferty 

najkorzystniejszej w związku z wniesionym odwołaniem; 

j) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji 

inwestycji, 

k) wystąpienie przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych nie 

zawinionego przez Wykonawcę, 

l) opóźnienie w przeprowadzeniu prób z powodu wykonania polecenia inżyniera lub 

opóźnienia, za które Zamawiający jest odpowiedzialny, 

m) opóźnienie w dokonaniu prób końcowych tak, że opóźniają się one o więcej niż 

14 dniu z przyczyn za które odpowiada Zamawiający, 

 

3) zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych 

spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 

a)  niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  spowodowanych 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b)  pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy; 

c)  pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy; 

d)  konieczność zrealizowania projektu 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; 

Zmiany te mogą nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora 

Nadzoru i zgody Zamawiającego. 
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4) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającymi wpływ 

na realizację zamówienia; 

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian stawki VAT, przy 

czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto; 

c) siła wyższa  uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

 

5) Zamawiający przewiduje rozwiązania zamienne, które nie wykraczają poza 

zdefiniowany przedmiot zamówienia; 

 

Uwzględnienie robót zamiennych w trakcie realizowanej inwestycji może nastąpić przez 

zmianę umowy o zamówienie publiczne (aneks do umowy). Przykładem zmiany nie 

powodującej wykroczenia poza przedmiot zamówienia będzie decyzja o zmianie sposobu 

wykonania jakiegoś elementu robót, zmiany materiałów itp. 

Wprowadzenie robót zamiennych nie może spowodować zwiększenia wysokości 

wynagrodzenia określonego w umowie. 

Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio 

sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru oraz zatwierdzonego przez Kierownika Zamawiającego. 

 

6) Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu związania ofertą na okres nie dłuższy 

niż 60 dni. 

7) Zamawiający przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont 

bankowych i innych danych identyfikacyjnych. 

8) Zamawiający przewiduje zmiany form zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

9) Zamawiający przewiduje zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty, nadzór nad 

przedmiotem umowy, kierowników budowy, robót. Z zastrzeżeniem, że zmiana 

może być dokonana pod warunkiem, ze w wykonaniu zamówienia będą 

uczestniczyć osoby, które spełniają wymagania określone w SIWZ. 
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10) Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn  

o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć.  

11) Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie podwykonawców, jeśli 

Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do podwykonawców lub zmiany 

podwykonawców. 

12) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powiedzenia podwykonawcom. 

13) Wykonawca może wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w 

ofercie z zastrzeżeniem art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

14) Wykonawca może wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, z 

zastrzeżeniem ary. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

15) Wykonawca może zrezygnować z podwykonawstwa. 

 

art. 36b 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 

lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.”; 

 

Dokonanie zmian, o których mowa powyżej wymaga podpisania aneksu do umowy. 

 

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których strony nie doszły do 

porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 egz. 

dla każdej strony. 
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4. Wiążące dla niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

a)  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

b)  Oferta wraz z załącznikami. 

 

                  ZAMAWIAJĄCY                      WYKONAWCA     
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

R.271.8.2014 

....................................... 
    (pieczęć Wykonawcy) 

            

Lista podmiotów należących od tej samej grupy kapitałowej/ 

Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej* 

 

Składając ofertę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:   

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz 

Bronisławów – Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w 

m. Brzeźnio – Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 

110/37 i 542 położonych w miejscowości Bronisławów
 

 

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów                  

( Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 
L.p. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

.....   

 

.................................... 
    (miejscowość, data) 

............................................................................ 
podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.  

 

............................................... 
     (miejscowość, data) 

 

 

........................................................................ 
podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 

R.271.8.2014 

 

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI 

Dotyczy postępowania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów – Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, 

Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w m. Brzeźnio – Bronisławów oraz budowa ciągu 

pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 110/37 i 542 położonych w miejscowości 

Bronisławów
 

 

Podane w poniższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności 

materiałów / urządzeń  to wartości  minimalne jakie muszą spełnić proponowane 

materiały/urządzenia. Zastosowanie materiałów/urządzeń innych niż wskazane  

w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i poniższej tabeli  jest dopuszczalne, pod 

warunkiem  zastosowania materiałów/ urządzeń równoważnych o takich samych lub lepszych 

parametrach/cechach/właściwościach.  

Zaproponowane urządzenia muszą spełniać założenia dokumentacji projektowej oraz 

spełniać obowiązujące normy i przepisy. 

lp Producent / 

Nazwa/ 

System 

Materiały/urządz

enia  opisane w 

dokumentacji 

projektowej 

Minimalne parametry/cechy/właściwości  dotyczące równoważności 

materiałów / urządzeń 

1 Wavin X-

Stream 

Wavin X-Stream Rury w zakresie średnic 50-200 mm, wykonane z PVC -u, 

perforowane na całym obwodzie, rury z otulinami z włókna 

syntetycznego lub kokosowego, kształtki z PVC -u łączone na 

zatrzaski, studzienki drenarskie  Ø 315, kształtki przejściowe 

na inne systemy 

2 Tegra  Tegra 600 -  - Studzienki umożliwiające eksploatację kanalizacji z poziomu 

terenu oraz dostęp każdego sprzętu. Studzienki przelotowe, 

połączeniowe, zbiorcze oraz deszczowe. Bogata konfiguracja 

kinet i unikalne rozwiązanie króćców połączeniowych w celu 

zapewnienia rozwiązań wielu węzłów kanalizacji. Stosowanie 

- kolektory i przyłącza z rur gładkościennych PVC-u oraz z 

rur dwuściennych innych typów. 
3 AROT  AROT PS 110 Rura osłonowa  -odporność na działanie ciśnienia 

wewnętrznego materiału w postaci rury: 

temp badania 80
o
C, naprężenie 4,0 MPa> 165 godz, 

naprężenie 2,8 MPa >1000 

– gęstość średnia kg/m
3
ok 940 

- odporność na uderzenia rur o długości 200 mm przy pomocy 

bijaka o wadze 5 kg ,wysokość spadania bijaka: 

       DN<60 mm- 300 mm 
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DN<90mm – 400 mm 

DN<140mm-570 mm 

DN>140 mm – 800 mm 

-sztywność obwodowa badana na próbkach rur o długości 300 

mm dla rur o klasie sztywności: 

- SN 2 > 2 kN/m
2 

- SN 4 > 4 kN/m
2 

- SN 8 > 8 kN/m
2 

- SN 12 > 12 kN/m
2 

- SN 16 > 16 kN/m
2 

- SN 32 > 32 kN/m
2 

- SN 64 > 64 kN/m
2 

 

4 RACI RACI Pierścienie z HDPE typu F/G  
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Załącznik nr 11 do SIWZ

  R.271.8.2014 

…................................... 
          pieczęć Wykonawcy 

 

 

WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH                                            

 

 

 

…...................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko osoby/osób  upełnomocnionej - stanowisko) 

 

działający w imieniu i na rzecz: 

 

…................................................................................................................................................... 
(nazwa firmy) 

 

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

 

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz 

Bronisławów – Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w 

m. Brzeźnio – Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 

110/37 i 542 położonych w miejscowości Bronisławów
 

OŚWIADCZAM 

że podane w poniższej tabeli rozwiązania równoważne: 

1. Posiadają atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne określone przez Zamawiającego  

w treści specyfikacji istotnych warunków niniejszego zamówienia lub równoważne 

zaświadczenia i dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym 

państwie. 

2. Posiadają parametry  techniczne i jakościowe nie gorsze od założeń projektowych, 

umożliwiające uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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l.p. Pozycja z tabeli 

równoważności  

Określenie 

rozwiązania 

równoważnego 

(producent, 

nazwa, typ, 

model itp) 

Opis parametrów 

technicznych 

dokumentujących 

równoważność z 

wymaganiami SIWZ 

Spełnienie warunku 

równoważności 

w odniesieniu do 

załącznika nr 1 do SIWZ  

 

(należy wpisać 

odpowiednio: 

spełnia/nie spełnia) 

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

(w razie potrzeby proszę poszerzyć tabelę) 

 Do niniejszego wykazu bezwzględnie należy dołączyć dokumenty potwierdzające, 

że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: 

- instrukcji obsługi, kart katalogowych, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych lub 

innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający uzna za 

wystarczające załączenie jednego z w/w dokumentów potwierdzającego, że oferowane 

rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.  

 

Wykaz maszyn, urządzeń, aparatury i wyposażenia stanowi element oferty służący do oceny 

równoważności w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej 

i wymaganych dostawie w ramach tej inwestycji. Opisy poszczególnych pozycji podane 

w Wykazie nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy 

wynikające z Umowy na wykonanie Robót. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się 

z dokumentacją projektową i wypełnił niniejszy Wykaz zgodnie z jej wymaganiami. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za 

montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości. 

Wszystkie wykazane i zamontowane materiały, maszyny, urządzenia, aparatura  

i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe. 

Roboty oraz zastosowane materiały, maszyny, urządzenia, aparatura i wyposażenie muszą 

gwarantować: osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych  

w dokumentacjach technicznych i STWiOR, minimum 5 letni okres gwarancji jakości, 

dostępność części zamiennych do zainstalowanych w ramach robót maszyn i urządzeń przez 

okres minimum 5 lat od daty wydania Świadectwa Przejęcia. Parametry technologiczne 

opisane w niniejszym dokumencie stanowią optymalny nominalny punkt pracy urządzeń. 

Parametry jakościowe mają zapewnić odpowiedni standard i poziom pracy. 

Wskazane jest by Wykonawca stosując rozwiązania równoważne stosował maszyny, 

urządzenia, aparatura i wyposażenie podobnego typu i tego samego producenta (tam gdzie 

jest to możliwe) tak by Zamawiający w trakcie eksploatacji mógł korzystać z maksymalnie 

kilku podmiotów serwisujących i naprawczych. 

Maszyny, urządzenia, aparatura i wyposażenie oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu 

bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane materiały, 

urządzenia, aparatura i wyposażenie muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki 

bezpieczeństwa – wymagane polskimi przepisami. 

O ile producent przewidział podział na klasy lub gatunki jakości; Maszyny, Urządzenia 

i Wyposażenie muszą być w najwyższej (najlepszej) klasie lub gatunku. 

Maszyny, urządzenia i aparatura muszą posiadać dokumentacje techniczno-ruchowe  

i instrukcje napisane w języku polskim. 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty katalogowe, instrukcje obsługi, certyfikaty, 

atesty, aprobaty techniczne maszyn, urządzeń i wyposażenia do niniejszego Wykazu i/lub 

inne dokumenty potwierdzające równoważność maszyn i urządzeń. 

Za równoważne Wykonawca uznaje maszyny, urządzenia, aparaturę i wyposażenie 

spełniające warunki techniczne i jakościowe występujące w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej. 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze użycia Maszyn, Urządzeń lub 

Wyposażenia równoważnego na 14 dni przed zastosowaniem albo w okresie dłuższym jeśli 

będzie to wymagane przez Zamawiającego. 



107 

 

Wybrane Maszyny, Urządzenia i Wyposażenie nie może być później zmieniane bez zgody 

Zamawiającego. 

Rodzaj materiału, tam gdzie wyspecyfikowano, nie podlega równoważności z uwagi na 

kontakt ze ściekami. 

Sumaryczna moc zainstalowana urządzeń nie może przekroczyć mocy określonej 

w dokumentacji projektowej. 

Pozostałe urządzenia jak opisano w dokumentacji i STWiOR z zachowaniem równoważności 

tam opisanej. 

Podane wymiary i masa mają charakter pomocniczy – nie stanowią o równoważności 

urządzeń, jednakże Wykonawca weźmie pod uwagę, że zasadnicza zmiana masy i wymiarów 

może skutkować koniecznością przeprojektowania fundamentowania pod urządzenie lub 

zmiany powierzchni lub kubatury budynku. Takie zmiany będą odbywały się na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

Maszyny, urządzenia, wyposażenie oraz armatura nie wyspecyfikowane w niniejszym 

załączniku będą dostarczone zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej 

z zachowaniem zasad ich równoważności. 

Szczegółowy wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia zawiera załącznik poniżej.
 

 

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

(miejscowość,  data )      Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej          

do składania  oświadczeń woli w imieniu  

Wykonawcy 
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Załącznik nr 12 do SIWZ

  R.271.8.2014 

 

Zobowiązanie 

 

podmiotu  na  którego  wiedzy,  doświadczeniu,  potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych* polega Wykonawca składający 

ofertę na wykonanie zadania pn.:  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz 

Bronisławów – Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w 

m. Brzeźnio – Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 

110/37 i 542 położonych w miejscowości Bronisławów
 

i które będą brały udział w realizacji części zamówienia. 

 

 

........................................................zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy  
         ( nazwa podmiotu )  

.................................................................................................................................................... 
( nazwa Wykonawcy ) 

niezbędnych zasobów................................................................................................................. 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zadania p.n.: Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów – Etap I, 

przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w m. Brzeźnio – 

Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 110/37 i 542 

położonych w miejscowości Bronisławów
 

 na podstawie ............................................................................................................................    

       (podać podstawę do dysponowania)   

 

 

 

...............................................................        
                                 (podpis podmiotu)    

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Uwaga!  



109 

 

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. V 1.1) b,c,d 

SIWZ polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do 

tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej 

i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest 

złożyć dokumenty, o których mowa w pkt. VI ust. 1 lit.d)  SIWZ dotyczące tych podmiotów. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów składa 

załącznik z informacją, że Wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów. 

 

 

 

 

 

 

 


