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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Brok Plac Kościelny 6 07-306 Brok
tel.: 297457554
NIP 759 11 62 49 76
REGON 550667936
e-mail : przetargi@brok.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. zwanej dalej „ustawą PZP” (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień , o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (art. 36 ust. 2 pkt 3) polegających na powtórzeniu podobnych
robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego
do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
5. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1
ustawy PZP (tzw. "procedury odwróconej").
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem
zamówienia publicznego prowadzonego w drodze przetargu
nieograniczonego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” jest sporządzenie dokumentacji
projektowej oraz wykonanie zagospodarowania terenu nad rzeką Bug w Broku,
zgodnie z załączonym do SIWZ - PROGRAMEM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM (zał.
Nr 7).
2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – umowa Nr 00012-65170UM0720036/18 z dnia 05.03.2019 r.
3. Zakres obejmuje:
a. ETAP I: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt
budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych
prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę
lub skutecznego zgłoszenia wykonania robót (zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie), na bazie programu funkcjonalno-użytkowego,
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stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ oraz wykonanie rewitalizacji zbiornika
wodnego (basen portowy):
- oczyszczenie zbiornika wraz z wywozem urobku,
- profilowanie skarp,
b. ETAP II : zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie:
- pomostu rekreacyjnego,
- balustrady,
- zadaszonych miejsc wypoczynku,
- pomostów do cumowania kajaków,
- terenów rekreacyjnych,
- małej architektury,
- zieleni,
- oświetlenia,
- promocji projektu zgodnie z wytycznymi instytucji współfinansującej
wykonanie Przedmiotu Umowy zawartymi w „Księdze wizualizacji znaku
PROW 2014-2020”,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami zezwoleń na użytkowanie
obiektu,
- opracowanie kosztorysu powykonawczego/różnicowego.
4.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresów pomiędzy poszczególnymi
etapami realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Szczegółowy

opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu
zamówienia obejmującego prace projektowe i budowlane określa Program
Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 7 do SIWZ.
6. Kody CPV
Główny przedmiot :
45000000-7
Roboty budowlane,
71320000-7
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71200000-0
Usługi architektoniczne i podobne,
71327000-6
Usługi projektowania konstrukcji nośnych,
71222000-0
Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni,
45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę,
45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45111291-4
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
45231400-9
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
45111213-4
Roboty w zakresie oczyszczania terenu,
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45112700-2
45100000-8
45112210-0
45233260-9
45000000-7
45200000-9
budowlanych,
45233293-9
45244200-1
45212140-9
45220000-5
34515000-0
44230000-1
45223000-6

Roboty w zakresie kształtowania terenu,
Przygotowanie terenu pod budowę,
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,
Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych,
Roboty budowlane,
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
Instalowanie mebli ulicznych,
Molo,
Obiekty rekreacyjne,
Roboty inżynieryjne i budowlane,
Konstrukcje pływające,
Ciesielskie elementy budowlane,
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji.

7. Zamawiający

ma prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę
parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez
zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę.
8. Rozliczenia i fakturowanie inwestycji będzie prowadzone za zrealizowane
i
odebrane
etapy
zgodnie
z
harmonogramem
rzeczowo-finansowym
stanowiącym załącznik do umowy. Podstawą do wystawienia faktur za poszczególne
etapy, będą odpowiednie protokoły odbioru etapów.
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze Istotnych Postanowień Umowy stanowiących Załącznik nr 4
do SIWZ.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
13. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji
i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym
przez Zamawiającego.
14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz składają
ofertę na własne ryzyko i na własny koszt.
15. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, określa obowiązek zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie
realizacji zamówienia: kierowanie pojazdami, wszelkie prace budowlane, montażowe
i instalacyjne, w każdym przypadku, gdy wykonywanie tych czynności będzie polegało
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na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy
także podwykonawców – Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie
o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia
na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Dla udokumentowania tego
faktu, Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub umowy
z Podwykonawcą, złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie, że osoby
wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia są zatrudnione
u Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę. Ponadto
dla udokumentowania tego faktu, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego,
Wykonawca/Podwykonawca, przedstawi Zamawiającemu kopie umów o pracę.
Dokumenty przedstawione przez Wykonawcę powinny zawierać informacje, w tym dane
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy oraz zakres
obowiązków.
16. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia terenu budowy.
17. Tam, gdzie w SIWZ lub w jej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, aprobaty, specyfikacji
lub systemów, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 PZP, Zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują
one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych
dokumentach.
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia:
➢ Termin wykonania ETAPU I 31.07.2020 r.
➢ Termin wykonania ETAPU II 30.11.2020 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa
warunków w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - Zamawiający nie określa warunków
w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek spełni wykonawca, jeżeli:
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

➢ Udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, minimum jednej roboty budowlanej - polegającej na wykonaniu
przynajmniej jednego z rodzajów robót: budowy, przebudowy, renowacji,
remontu, rekultywacji lub konserwacji zbiornika wodnego, stawu lub cieku
płynącego (w tym wymagane jest wykonanie prac związanych
z pogłębieniem zbiornika oraz formowaniem skarp)– o wartości robót nie
mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie grup społecznie
zmarginalizowanych.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1,4,8
ustawy PZP.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego potencjał,
nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową
lub ekonomiczną.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
Podstawy wykluczenia wykonawcy – z postępowania zostanie wykluczony
wykonawca:
a) na podstawie podstaw wskazanych w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy PZP,
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b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 8 ustawy PZP:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2019 r., poz. 243, 326) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.)
- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego
lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 –
4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności.
9. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5, ust. 1,4,8 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są
odpowiednie
dla
zapobiegania
dalszym
przestępstwom
skarbowym
lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Przepisu zadania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające
dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 PZP. W przypadkach, o których mowa
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w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu
wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania
o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole
sposób zapewnienia konkurencji.
VI.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia
o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, zobowiązany jest złożyć każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają wstępnie
potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec tych
podwykonawców podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, aby złożył
w odpowiednim zakresie oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej
SIWZ lub zamieszcza informacje o podwykonawcach, podając ich nazwę w oświadczeniu,
o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ oraz zakres powierzonej części zamówienia.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, którego wzór
stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
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a) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału

w postępowaniu oraz w sytuacjach, o których mowa w pkt VI. 2-4, Zamawiający żąda
przedstawienia w odniesieniu do wykonawców oraz w ww. sytuacjach, dokumentów
wymienionych w § 5 pkt 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1126):
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
b) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
• wykaz robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż 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, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione
przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
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wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, Wzór
wykazu znajduje się w Załączniku nr 6 do SWIZ.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
- w pkt VI.6. lit a-c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że:
- nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
8. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).
9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
10. Do przeliczenia na polskie złote [PLN] wartości zrealizowanych zamówień wyrażonych
w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez
Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
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11. Wszelkie druki/wzory oświadczeń lub wykazów, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ
są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie
innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie
wymagane informacje.
12. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów:
a) do oferty Wykonawca dołącza wyłącznie aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego;
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni załączyć do oferty
oryginał pełnomocnictwa. Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania. Dokument ten powinien zostać podpisany przez wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Podpisy powinny być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli;
d) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;
e) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP;
f) jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne,
do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów;
g) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
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Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700).
13. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI składane są w oryginale
lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia,
sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia
za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawca, w zakresie dokumentów
lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów, oświadczeń poprzez środek
komunikacji elektronicznej, czy faks. Dokumenty sporządzone w języku obcym
składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione
formy porozumiewania się z Wykonawcami:
- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe /Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm./ na adres: Gmina Brok Plac
Kościelny 6, 07-306 Brok,
- za pośrednictwem posłańca – adres jak wyżej,
- osobiście - adres jak wyżej,
- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm./ adres email: przetargi@brok.pl.
2. W przypadku składania przez wykonawcę oferty, jej uzupełnienie, poprawę
czy wyjaśnienie treści oraz oświadczeń z art. 25a PZP, uzupełnień czy poprawy
Zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie pisemnej po rygorem nieważności.
3. Zamawiający zapewnia, że w/w środki komunikacji elektronicznej będą dostępne, czynne
i sprawnie działające przez cały okres trwania postępowania. W zakresie formatu danych
przekazanych przez środek komunikacji elektronicznej obowiązywać będą zasady
wskazane w Krajowych Ramach Interoperacyjności /Dz. U. 2017 r., poz. 2247/.
Zamawiający informuje o następujących parametrach skrzynki e-mail, która została
wskazana powyżej:
- maksymalna pojemność wiadomości z załącznikami 15Mb,
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- załączniki/pliki nie mogą mieć następujących formatów plików: [nazwa pliku].com,
[nazwa pliku].exe (niedopuszczalne są pliki z rozszerzeniem .com lub .exe),
- w przypadku przesłania wiadomości, która zawierać będzie wirus, Zamawiający
nie odpowiada za skuteczność przekazywanych tam informacji i w przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Zamawiającego wykonawca winien przyjąć,
że informacja przekazana środkiem komunikacji elektronicznej nie została właściwie
przekazana Zamawiającemu.
4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
5. Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 6 niniejszego rozdziału.
8. W przypadku różnic pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający
nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
VIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym że Zamawiający może tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres
nie dł dni.
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IX. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę składa się z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do OFERTY sporządzonej na/ lub według wzoru „Formularza ofertowego” stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące oświadczenia
i dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu – załącznik 2 i 3 do SIWZ;
2) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
3) pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy);
4) wszystkie dokumenty stanowiące treść oferty dotyczące przedmiotu zamówienia.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osobę(y)
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert przez tego samego Wykonawcę
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona
(np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała
spis treści.
10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i opisać
w następujący sposób:
Gmina Brok Plac Kościelny 6 07-306 Brok
Oferta na: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Bug w Broku”
w systemie zaprojektuj i wybuduj
Nie otwierać przed dniem 28.11.2019 r. godz. 1000.
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
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12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2018 r., poz. 479 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne
i skutkować będzie wyłączeniem zakazu ujawnienia zastrzeżonych informacji (zgodnie
z uchwałą Sądu Najwyższego z 20 października 2005 roku, sygn. akt III CZP 74/05).
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności
i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym
przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia,
w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
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X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Broku, Plac
Kościelny 6, 07-306 Brok – sekretariat, do dnia 28.11.2019 r. do godziny 1000
i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale IX SIWZ.
2. Rozstrzygające dla oceny zachowania terminu składania ofert ma faktyczna data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. X. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona
na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Broku, Plac
Kościelny 6, 07-306 Brok – sala konferencyjna, dnia 28.11.2019 r., godzina 1015.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie: www.bip.brok.pl
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
XI. Opis sposobu obliczania ceny
 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym sporządzonym wg. wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ ceny
ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
 Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SIWZ.
 Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do groszy (dwóch miejsc po przecinku,
z uwzględnieniem zasady zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej
i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
 Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:
1) Cena (brutto) (C)– 60 %
2) Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady -GR – 40 %
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Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą
ilość punktów wynikającą ze wzoru:
CLP= C+GR
Gdzie:
CLP – całkowita liczba punktów przyznana ofercie,
C- liczba punktów przyznanych za kryterium (1) – Cena,
GR – liczba punktów przyznanych za kryterium (2) – Deklarowany okres gwarancji
jakości i rękojmi za wady.
2. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
1) Cena (brutto) wykonania zamówienia – 60 pkt
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów.
C – (C) - waga 60% Punkty za kryterium „Cena” (C) - zostaną obliczone w następujący
sposób:
C = (C of.min : C of.bad) x 60
gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”,
C of. min. – najniższa cena ofertowa spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu
i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie
badania i oceny ofert,
C of. bad. – cena oferty badanej.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością
do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Zamawiający przy obliczeniu ceny punktowej dla oferty „Cena” w celu oceny dokona
zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku – jeżeli trzecia cyfra po przecinku
(i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra
jest równa lub większa od 5, wynik zostanie zaokrąglony w górę.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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2) Kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” - (GR)
Zamawiający przyzna wykonawcy odpowiednią ilość punktów – max. 40 zgodnie
z punktacją znajdującą się w tabeli pn. Punkty w kryterium oceny ofert
„Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” – 40%
Punkty w kryterium oceny ofert
Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 40% ( 40 pkt)
Okres
Okres
Okres
Okres
Okres gwarancji
gwarancji
gwarancji
gwarancji
gwarancji
jakości i
jakości i
jakości i
jakości i
jakości i
rękojmi za wady
rękojmi za
rękojmi za
rękojmi za
rękojmi za
powyżej 60
wady 24
wady powyżej
wady powyżej
wady powyżej
miesięcy
miesiące
24 miesięcy + 1 36 miesięcy + 1 48 miesięcy + 1
(wymagany od
dzień do 36
dzień do 48
dzień do 60
każdego
miesięcy
miesięcy
miesięcy
wykonawcy)
0 pkt
15 pkt
30 pkt
35 pkt
40 pkt
Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej SIWZ część dotyczącą kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi
za wady”. W tej części formularza zadeklarowany okres zostanie przyjęty do w/w punktacji
i będzie obowiązywał w umowie i po jej realizacji. W przypadku braku złożonej deklaracji
Zamawiający przyjmie wymagany okres 24 miesięczny gwarancji i rękojmi.
3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 24 miesięcznego okresu
gwarancji i 24 miesięcznego okresu rękojmi za wady liczonych od momentu odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy
PZP). Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
7. W przypadku, gdy wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na wezwanie
Zamawiającego z art. 26 ust. 2 PZP nie przedłoży dokumentów wymaganych przez
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Zamawiającego w tym wezwaniu i po ponownym wezwaniu z art. 26 ust. 3 PZP
nie uzupełni lub poprawi dokumentów czy oświadczeń w określonym terminie,
wykonawca zostanie wykluczony z postępowania i jego oferta zostanie odrzucona.
Zamawiający w takim przypadku dokona ponownej oceny punktowej ofert, które
nie podlegają odrzuceniu lub których wykonawca nie został wykluczony z postępowania
wg. kryteriów oceny ofert i przeprowadzi ponownie kolejne czynności przewidziane
przepisami niniejszej SIWZ i ustawy PZP.
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych
do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
 Wybrany Wykonawca, najpóźniej w terminie zawierania umowy zobowiązany będzie
przedłożyć Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w Rozdz. XIV
oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.
 Umowa zostanie zawarta w treści zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem,
z uzupełnieniem niezbędnych postanowień wynikających z treści Oferty wybranego
Wykonawcy.
 Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba,
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
XIV. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości
5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
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3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innych formach,
określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP.
5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie należytego wykonania
umowy należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Ostrów Maz. Oddz.
Brok 19 8923 1018 0200 0101 2002 0010.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa
je na oprocentowanym rachunku bankowym.
7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać,
że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie
30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego,
bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
8. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
9. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu w terminie do 30 dni
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane
rozumiane jako dokonanie odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Część zabezpieczenia
w wysokości 30%, pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
i zostanie zwrócona nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
XV. Podwykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie dowolnej
lub dowolnych części zamówienia podwykonawcom.
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy w formularzu oferty.
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców,
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na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Zawieranie umów o podwykonawstwo i rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami: art. 143b,
art. 143 c, 143 d ustawy Prawa zamówień publicznych oraz art. 6471 Kodeksu cywilnego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, oraz kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmian. Obowiązek ten nie dotyczy umów mających za przedmiot
dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,- zł.
8. Termin na zgłaszanie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego
sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych, a termin zgłaszania uwag
wykonawcy co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wynosi 7 dni kalendarzowych.
9. Wymagania Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1) postanowienia, które muszą być zawarte w umowie o podwykonawstwo:
• Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej;
10. W przypadku uchylania się przez wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy
zawarli:
1) Zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których
przedmiotem są roboty budowlane;
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2) Przedłożone zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem
są dostawy lub usługi;
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy kwoty należnego od Wykonawcy lub podwykonawcy wynagrodzenia,
bez odsetek, należnych Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest
wymagana zgoda Zamawiającego.
12. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy.
XVI. Zmiana umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem okoliczności, które
Zamawiający przewidział jako podstawa możliwości dokonania takiej zmiany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany
2. Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
1) Zmiana umowy będzie mogła w szczególności nastąpić w przypadku wystąpienia jednej
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia:
a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a1) spowodowana warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem siły wyższej, które
uniemożliwiły prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów;
a2) będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności:
- wstrzymanie robót decyzją Zamawiającego;
konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;
a3) będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności:
- wydłużenia lub niedotrzymania zakreślonych przez prawo terminów wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy
przez Zamawiającego,
a4) zmiana terminu wykonania I etapu zamówienia spowodowana wydłużeniem
terminu opracowania dokumentacji projektowej,
a5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana przedłużeniem
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
22

terminu wykonania etapu I, lecz nie później niż w terminie wskazanym w umowie
o przyznaniu pomocy Nr 0001265170-UM0720036/18 z dnia 5.03.2019 r. ze zm.
b) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
b1) zmiany technologiczne, w szczególności:
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu;
- konieczność wykonania świadczenia umownego przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
Zmiany powyższe będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym
oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a ryzyko zwiększenia wynagrodzenia
z tytułu takich zmian może ponieść Zamawiający – wyłącznie w kwocie równej
zwiększonym z tego powodu kosztom;
zmiany zakresów pomiędzy poszczególnymi etapami realizacji przedmiotu
zamówienia;
c) zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami
i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach,
a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego;
d) pozostałe zmiany:
- zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować
zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku zapłaconego przez wykonawcę,
- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone
do wprowadzenia niezbędnych zmian umożliwiających uniknięcie zaistniałej kolizji.
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy może zostać zmienione,
przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia
oraz udokumentowane i zaakceptowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku
z innym sposobem wykonywania zamówienia aniżeli wynikającymi z umowy.
4. Wszystkie powyższe postanowienia wskazują katalog możliwych zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
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2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy PZP tak jak dla postępowań poniżej kwoty określonej
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie PZP.
Ponieważ wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Termin wniesienia odwołania określono w art. 182 PZP.
Szczegóły dot. procedury odwoławczej zawarte są w ustawie PZP.

XVIII. Udostępnianie dokumentów postępowania.
1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
2. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci
papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych
dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi
na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów Zamawiający poinformuje o tym
wnioskodawcę i wskaże sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 419
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z późniejszymi zmiana i), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane, z zastrzeżeniem pkt IX.12-14.
4. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2019 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.),
zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
XIX. INFORMACJE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH- RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brok, Plac Kościelny 6,
07 – 306 Brok;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Brok jest Pan Radosław Szymaszek
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Bezpieczeństwa
Informatycznego Radosław Szymaszek z siedziba w Krasnymstawie, ul. Orląt
Lwowskich 13, 22 – 300 Krasnystaw*;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Znak
sprawy: 271.3.2019 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Bug w Broku
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy PZP;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane – o ile obowiązujące przepisy nie nakazują
stosować dłuższych terminów przechowywania dokumentów zawierających Pani/Pana dane
osobowe – zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres co najmniej 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez
okres trwałości projektu;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
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•

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
• - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników) ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XIX. Wykaz załączników
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 3 –Oświadczenie dot. warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Wzór Istotnych Postanowień Umowy
Załącznik nr 5– Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 7 – Program funkcjonalno-użytkowy
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Nr 271.3.19

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w
przypadku oferty wspólnej:

…………………………………………………

Siedziba:

…………………………………………………

Województwo:

…………………………………………………

Adres poczty elektronicznej:

…………………………………………………

Numer telefonu:

…………………………………………………

Adres email

…………………………………………………

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu do postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Bug w Broku”
w systemie zaprojektuj i wybuduj
1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem i opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę
(wartość brutto = suma [a] + [b]): ................................... zł, tj. słownie:
………………………………...............................................................................................…………w tym:
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a) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień
i pozwolenia na budowę ................................. zł brutto
b) Wykonanie robót budowlanych ................................... zł brutto
Podana cena ofertowa jest ceną ryczałtową i dotyczy pełnego wykonania inwestycji
opisanej w programie funkcjonalno-użytkowym i SIWZ.
c) Udzielamy gwarancji i rękojmi (zrównuje się oba okresy) na wykonanie
zamówienia na okres …………….. miesięcy licząc od daty odbioru podpisania
końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót. (Uwaga: w SIWZ minimalny
okres gwarancji/rękojmi to 24 miesiące). Oświadczamy, że w przypadku
nie wypełnienia ww. pozycji deklarujemy, że udzielamy 24 miesięcznej gwarancji
i rękojmi zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.
2. Zobowiązuję/my się realizować przedmiot zamówienia
od dnia podpisania umowy pomiędzy wykonawcą, a
do …………………………………

w terminie:
zamawiającym

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych przedstawioną ofertą w okresie 30 dni
od terminu składania ofert. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia jak również z wszystkimi załącznikami i uzyskaliśmy
niezbędne informacje co do ilości i rodzaju robót oraz warunków i specyfiki realizacji jak
również utrudnień związanych z realizacją przedmiotu umowy.
4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w SIWZ oraz miejscu i terminie określonym przez zamawiającego, a istotne
dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że powyżej podana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

6. Akceptujemy warunki płatności.

7. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania odpowiednich
norm i przepisów.
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8. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej
staranności, terminowo, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadać prace prowadzone przez Wykonawcę,
zasadami sztuki budowlanej, postanowieniami Polskich Norm i przepisów BHP i P.poż.
i Ochrony środowiska, oraz w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych
w Prawie Budowlanym.

9. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
od ……………… do ……………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania. Strony te wraz
z uzasadnieniem wymaganym art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zostały umieszczone w osobnej
kopercie z oznakowaniem „ZASTRZEŻONE”. (Jeżeli nie ma informacji zastrzeżonych
Wykonawca w miejsce kropek wpisuje znak „–„).
11. Oświadczam iż jestem / nie jestem* małym lub średnim przedsiębiorcą.
12. Wybór mojej oferty będzie/nie będzie *(niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług. W związku z powyższym poniżej wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję
ich wartość bez kwoty podatku:
…………………………………………………………………………………………………
13. Przewidujemy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami / Przewidujemy,
że następujące części zamówienia powierzymy do wykonania podwykonawcom*:
Lp.

Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy
powierzyć do wykonania podwykonawcy

Nazwa/firma
podwykonawcy
[o ile jest znany]
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14. Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
Adres:……………………………………………………………………………..
numer faksu:………………………………………………………………………
e-mail:……………………………………………………………………………..
15. Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań
umowy:
1. Imię / nazwisko: ……………………………… tel. Kontaktowy …………………………………, e-mail:
……………………………………………………., zakres odpowiedzialności ……………………………………
2. Imię / nazwisko: ……………………………… tel. Kontaktowy …………………………………, e-mail:
………………………………………… zakres odpowiedzialności ………………………………………………
* niepotrzebne skreślić

……………… dnia………………………………

……………………..…………………………………
podpisy osoby/osób wskazanych
w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych
do występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu
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Nr 271.3.2019 r.
Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
…………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
…………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Bug w Broku”
(nazwa postępowania), prowadzonego przez Gminę Brok (oznaczenie zamawiającego), oświadczam,
co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1)

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2)

Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt 1,4,8 ustawy Pzp

.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

którego/ych

zasoby

(podać pełną nazwę/firmę,

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania

o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Nr 271.3.2019
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

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

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Bug w Broku”
(nazwa postępowania), prowadzonego przez Gminę Brok (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w V.1.2 SIWZ
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną
dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni

zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy
pomiędzy:
Gminą Brok, Plac Kościelny 6, 07-306 Brok, NIP 759 11 62 49 76, REGON 550667936
zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
1. Pana Marka Młyńskiego – Burmistrza Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
- Pany Hanny Zając
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. zwanej
dalej „ustawą PZP” (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych
do ustawy zawiera się umowę o następującej treści (dalej zwaną „Umową”):
§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zgodnie ze złożoną ofertą
stanowiącą Załącznik nr 3 o Umowy, na zasadach i warunkach określonych Umową,
zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Bug w Broku”
w systemie zaprojektuj i wybuduj („Przedmiot Umowy”).
2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w dwóch etapach:
1. ETAP I: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany
i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień
i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia
wykonania robót (zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie), na bazie
programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ i załącznik nr 3
do Umowy oraz wykonanie rewitalizacji zbiornika wodnego (basen portowy):
- oczyszczenie zbiornika wraz z wywozem,
- profilowanie skarp,
2. ETAP II : zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie:
- pomostu rekreacyjnego,
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- balustrady,
- zadaszonych miejsc wypoczynku,
- pomostów do cumowania kajaków,
- terenów rekreacyjnych,
- małej architektury,
- zieleni,
- oświetlenia,
-- promocji projektu zgodnie z wytycznymi instytucji współfinansującej wykonanie
Przedmiotu Umowy zawartymi w „Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020”,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami zezwoleń na użytkowanie obiektu,
- opracowanie kosztorysu powykonawczego/różnicowego.
3. Całkowity zakres robót będących Przedmiotem Umowy, zawarty został w następujących
dokumentach: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jej załącznikach
- w tym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, z którymi to dokumentami Wykonawca
zapoznał się i akceptuje w całości.
4. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - umowa Nr 00012-65170UM0720036/18 z dnia 05.03.2019 r.
§2
Terminy umowne
1. Termin wykonania I etapu - 31.07.2020 r.
2. Termin wykonania II etapu 30.11.2020 r.
§3
Warunki realizacji Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy zgodnie z opisem zawartym w
niniejszej Umowie oraz zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich
Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
2. Przy realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 ze zmianami) oraz ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 wraz ze zmianami),
b) dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów
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świadczących, że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają,
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonych w przepisach, o których mowa w pkt a)
oraz innych, o ile mają zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje
obsługi (DTR), aprobaty techniczne, autoryzacje itp.
c) wykonania Przedmiotu Umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego,
użytkownika i osób trzecich;
d) zachowania w czasie wykonywania robót warunków BHP i P.POŻ.
3. Wykonawca zrealizuje zamówienie z materiałów własnych.
4. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono go w niniejszej
Umowie i musi obejmować wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne
do tego, aby Przedmiot Umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są
wyraźnie wyszczególnione w Umowie (dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót).
§4
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Przekazania wszelkiej posiadanej dokumentacji niezbędnej do realizacji Przedmiotu Umowy
oraz przekazania terenu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.
2. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

1.
2.

3.
4.

5.

§5
Reprezentacja Stron na budowie
Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie: p…………………………………
Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego ………………………………………….
…………………………..reprezentującego Zamawiającego wobec Wykonawcy działającego
w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
Koordynatorem
ze
strony
Zamawiającego
będzie
p.…………...……………………..
tel. ……………………………..
Zamawiający i Wykonawca ustalają, że do obowiązków kierownika budowy i inspektora
nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z treścią Umowy,
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej,
oraz innymi przepisami prawa mającymi związek z realizacją Przedmiotu Umowy.
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1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

§6
Zobowiązania Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) poniesienie wszelkich kosztów związanych z prawidłową realizacją Przedmiotu
Umowy,
2) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i zapewnienie ochrony swojego mienia
na terenie budowy,
3) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom państwowego nadzoru
budowlanego,
4) utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, a w szczególności usuwanie
i właściwe składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów,
odpadów i śmieci,
5) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie
ustalonym na odbiór końcowy robót,
6) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim
podczas i w związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe
w mieniu służącym realizacji Przedmiotu Umowy,
7) umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie wstępu na teren robót,
przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych,
stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących
bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych.
Wykonawca przed zawarciem Umowy przedłożył Zamawiającemu dokument ubezpieczenia
(…nazwa, numer, termin ważności) potwierdzający, że Wykonawca w okresie realizacji
Umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z Przedmiotem Umowy na kwotę nie mniejszą niż wartość
wynagrodzenia brutto wskazaną w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. Wykonawca jest
zobowiązany do ubezpieczenia od działalności cywilnej w ww. kwocie w całym okresie
trwania Umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania złożonej polisy, przedłoży
nowy, aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy
z winy Wykonawcy.
Wykonawca przed zawarciem Umowy przedłożył harmonogram rzeczowo – finansowy
realizacji Przedmiotu Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną.
Wykonawca zapewnieni zrealizowanie wszystkich robót wyspecyfikowanych w SIWZ.
Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie doprowadzi wodę i energię
elektryczną na teren budowy i będzie ponosił pełne koszty ich poboru w okresie realizacji
robót.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub zawarcia umowy
z podwykonawcą złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że osoby wykonujące
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czynności, o których mowa w pkt III.15 SIWZ są zatrudnione u Wykonawcy
lub Podwykonawcy na umowę o pracę. Ponadto dla udokumentowania tego faktu,
na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca/Podwykonawca, przedstawi
Zamawiającemu kopie umów o pracę. Dokumenty przedstawione przez Wykonawcę
powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia,
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj
umowy oraz zakres obowiązków. W przypadku niewykonania powyższych obowiązków
Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 d).
§7
Wymagania dotyczące stosowanych materiałów i urządzeń
1. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane Wykonawca zobowiązuje się przy
wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby budowlane o właściwościach
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1
w/w ustawy - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.
2. Wykonawca zapewni na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie przez wyspecjalizowane
jednostki badań konstrukcyjnych, jakości robót wykonywanych z
materiałów
Wykonawcy, a także ciężaru i ilości zużytych materiałów. Koszty tych badań obciążą
Wykonawcę, jeżeli wyniki takich badań wykażą rozbieżności w stosunku do oświadczeń
Wykonawcy w tym zakresie.
3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane Umową Wykonawca jest
zobowiązany przeprowadzić te badania, a ich koszty obciążą jedną ze stron stosownie
do wyniku badań.
§8
Udział Podwykonawców
Wykonawca zamierza wykonywać roboty bez udziału Podwykonawców.
§ 8 (alternatywa)
1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót podwykonawcom na warunkach
określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz.1025) (dalej: Kodeks cywilny) i w Umowie. Wykonawca
jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania
oraz koordynacji robót, prowadzonych przez Podwykonawców. Zapisy niniejszego § nie
naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 w/w Kodeksu cywilnego.
2. Wykaz Podwykonawców określony jest w załączniku nr 1 do Umowy.
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3. W razie zaistnienia w czasie realizacji robót uzasadnionej okolicznościami faktycznymi

lub prawnymi potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek
niezwłocznego zgłoszenia takiej potrzeby Zamawiającemu. Jednocześnie Wykonawca
wskaże Zamawiającemu nowego Podwykonawcę.
4. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
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.
5. Zmiana załącznika nr 1 do Umowy wywołuje skutek po wyrażeniu zgody przez
Zamawiającego. Zasady opiniowania i akceptacji umów z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami określają dalsze ustępy niniejszego paragrafu.
6. Zamawiający ma prawo domagać się zmiany Podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązany
jest niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo w szczególności w przypadku:
1) nieprzestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych;
2) realizacji robót niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
3) opóźnienia robót względem Harmonogramu rzeczowo – finansowego.
Zmiany podwykonawcy dokonywane są zgodnie z ust. 5.
7. Zamawiający ma prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników
Wykonawcy lub Podwykonawców, których zachowanie lub jakość wykonanej pracy
uważa za niewłaściwe.
8. Zamawiający bez zbędnej zwłoki, uwzględni wniosek Wykonawcy, jeżeli zmiana
Podwykonawcy nie wpłynie negatywnie na realizację robót. Postanowienia ust. 5 mają
zastosowanie odpowiednio.
9. Realizacja robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów
prawa.
10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób,
którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy, jak za swoje własne.
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
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13. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia dokumentów, zgłasza pisemne

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 12.
14. Niezgłoszenie
pisemnych
zastrzeżeń
do
przedłożonego
projektu
umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedłożenia, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
16. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia dokumentów zgłasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w przypadkach, o których mowa w ust. 13.
17. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia dokumentów,
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz umów o podwykonawstwo.
19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 12, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
20. Przepisy ust. 11–19 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
21. Zamawiający
dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej
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za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi.
23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 21.
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
25. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 21, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
27. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 21, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia
publicznego przez Zamawiającego.
28. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawiera
w szczególności postanowienia dotyczące:
1) obowiązku przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu
jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;
2) wskazania terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, i do jej zmian;
3) obowiązku przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej
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za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian;
4) zasad zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
5) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
6) zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;
7) wysokości kar umownych, z tytułu:
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
b)nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d)braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
29. W przypadkach, o których mowa w ust. 28 pkt 1 i 3 oraz w ust. 15 i ust. 18, przedkładający
może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
§9
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1, strony ustalają wynagrodzenie
w wysokości określonej w ofercie Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:
........................... zł (słownie złotych: …..........................) obejmująca podatek VAT w kwocie
............................ zł (słownie złotych: ………………………………….) .
3. Wartość wynagrodzenia jest niezmienna do końca realizacji Przedmiotu Umowy.
4. W wynagrodzeniu określonym w ust. 2 mieszczą się wszelkie koszty wykonania Przedmiotu
Umowy, a także te, które są niezbędne do prawidłowego jego wykonania, tj. między innymi:
1) przygotowanie terenu pod budowę,
2) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich,
3) pobór wody i energii elektrycznej (w razie potrzeby),
4) promocja projektu – zgodnie z wytycznymi instytucji współfinansującej wykonanie
Przedmiotu Umowy - „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”
5) obsługa geodezyjna inwestycji,
6) ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i innych,
7) ubezpieczenie budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych
oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,
8) i inne wynikające ze specyfiki realizowanej inwestycji i wymagań SIWZ (między
innymi koszty uzyskania wadium, gwarancji, ubezpieczeń),
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9) przeglądy gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym,
10) opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowę,
11) przygotowanie wymaganych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
obiektu (jeśli zajdzie taka potrzeba).
5. Wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, nie
objętych niniejszą Umową nie stanowi podstawy do dodatkowego wynagrodzenia. Koszt
tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.
6. Wynagrodzenie umowne obejmuje także ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.
7. Wykonany przez Wykonawcę Przedmiot Umowy musi być zgodny z obowiązującymi
przepisami i normami europejskimi.
8. Zamawiający nie przewiduje przeszacowania wartości robót.
9. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
Umowy w zakresie ceny o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku.
10. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej inwestycji.
§ 10
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne
(z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4).
2. Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych w następujących wypadkach
i okolicznościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie
gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto,
d) za niespełnienie wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo
zamówień publicznych / Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm./ - 2 % wynagrodzenia
umownego brutto,
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie
objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kc.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
6. Jeżeli nieterminowość wykonania robót spowoduje odstąpienie od Umowy ze strony
współfinansującej inwestycję Wykonawca w całości pokryje szkody poniesione przez
Zamawiającego spowodowane tym faktem.
§ 11
Odbiór prac -Końcowy odbiór prac:
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały Przedmiot Umowy.
2. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego
o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem
do dziennika budowy.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.
Kierownik budowy reprezentujący Wykonawcę w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru
końcowego Przedmiotu Umowy przedłoży inspektorom nadzoru inwestorskiego,
reprezentującym Zamawiającego:
➢ projekty powykonawcze,
➢ inwentaryzację geodezyjno - powykonawczą,
➢ instrukcje obsługi i eksploatacji.
➢ protokoły z prób, odbiorów robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu,
➢ protokół prób urządzeń i pomiarów instalacji,
➢ atesty materiałów i wyrobów zastosowanych w realizacji inwestycji, w tym między innymi
certyfikaty pochodzenia wyrobów - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót
budowlanych - 1 egz.
➢ karty gwarancyjne urządzeń w języku polskim - 1 egz.
W/w dokumenty (za wyjątkiem podanej ilości) należy przygotować w 2 – egzemplarzach.
Potwierdzenie przez wyznaczonych inspektorów nadzoru zakończenia Przedmiotu Umowy
oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez
Wykonawcę nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości
do odbioru.
4. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty
potwierdzenia przez inspektorów nadzoru zakończenia Przedmiotu Umowy.
5. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru wykonania Przedmiotu Umowy i kompletności dokumentów odbiorowych.
Zamawiający zakłada, że czas trwania odbioru końcowego wyniesie do 21 dni.
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6. W przypadku nie przedłożenia dokumentów, dotyczących prawidłowej eksploatacji Wykonawca
odpowiada za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwej eksploatacji obiektu lub urządzeń.
7. Zamawiający odmówi dokonania odbioru jeżeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych
certyfikatów, atestów, aprobat technicznych na wbudowane materiały (wyszczególnione
w pkt. 3).
8. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawcę były w języku
polskim .
9. Odbiór zostanie zakończony podpisaniem protokołu końcowego odbioru całego Przedmiotu
Umowy.
10. Za termin zakończenia Przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania końcowego
protokołu odbioru robót.









1.

2.

§ 12
Wady
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad
nie nadających się do usunięcia, a stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie
Przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może:
1) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości
użytkowej, technicznej, ekologicznej,
2) odstąpić od Umowy, żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad, nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie
gwarancji Zamawiający może:
a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.
W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania przez Zamawiającego
z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym
rzędzie poprzez potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Jeżeli kwoty uzyskane według ust. 3 nie będą wystarczające, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do zapłaty brakującej kwoty, która winna być dokonana nie później niż
w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
§ 13
Rękojmia
Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje
rozszerzona i wynosi …................ lat, w przypadku robót budowlanych, instalacji
i konstrukcji, licząc od daty odbioru końcowego.
Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie
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3.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.

od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad będą pokryte w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy.
§14
Gwarancja
Wykonawca udzieli gwarancji na roboty i materiały – ………. lat od daty odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia.
Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości obejmuje:
a) usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia
o wadach,
b) przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych,
c) przeprowadzania przeglądów serwisowych w okresie gwarancji.
W okresie gwarancji jakości na roboty budowlane Wykonawca jest zobowiązany
do podejmowania ww. działań zakończonych skutecznych ich rezultatem.
Termin przeglądów gwarancyjnych wyznacza pisemnie Zamawiający, przy czym przeglądy
gwarancyjne winny odbyć się przed upływem terminu gwarancji jakości udzielonej przez
Wykonawcę. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie każdego z przeglądów
gwarancyjnych co najmniej na 5 dni przed wyznaczoną datą przeglądu gwarancyjnego.
Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych
elementów o parametrach nie gorszych niż uszkodzone.
Z wykonanych czynności gwarancyjnych Wykonawca każdorazowo sporządzać będzie
protokół, potwierdzony przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę.
§ 15
Płatności
Rozliczenie wynagrodzenia dokonane będzie fakturą częściową i fakturą końcową
za wykonanie etapu przedmiotu zamówienia
określonego w harmonogramie
(przedłożonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy i zaakceptowanym przez
Zamawiającego) stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.
Zamawiający dopuszcza złożenie 1 faktury częściowej oraz faktury końcowej.
Fakturę częściową Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu w ustalonych
w harmonogramie terminie.
Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru etapu robót
podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i członków komisji odbiorowej.
Ostateczne rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową, która będzie opłacona
po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy i obejmować będzie wynagrodzenie
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6.

7.

8.

1.

2.

3.

za wykonane i odebrane elementy robót.
(alternatywa-gdy
występują
Podwykonawcy)
Rozliczenia
Wykonawcy
z Podwykonawcą/ami dokonywane będzie w następujący sposób i na zasadach
określonych poniżej:
1) Wykonawca z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego reguluje
wynagrodzenia Podwykonawców zgodnie z zawartymi umowami;
2) przed dokonaniem kolejnej płatności wynagrodzenia Zamawiający wymagać
będzie, aby Wykonawca udokumentował rozliczenie wymagalnych zobowiązań
z Podwykonawcą/ami (dokument przelewu lub oświadczenie podwykonawcy);
3) w przypadku braku udokumentowania rozliczenia się Wykonawcy z zobowiązań
w stosunku do Podwykonawcy/Podwykonawców, Zamawiający z kolejnej
należności potrąci środki finansowe na rzecz ewentualnych roszczeń
Podwykonawcy/ów do wysokości świadczenia umownego (art. 6471 §5 Kc).
Faktura częściowa i końcowa wystawione przez Wykonawcę będą realizowane
w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr ….............................................
Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 16
Zabezpieczenie
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego wykonania
Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za Przedmiot Umowy tj. ....................
zł w formie: ...........................................
Kwota stanowiąca równowartość 70% zabezpieczenia gwarantująca zgodne z Umową
wykonanie robót, zostaje zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania
Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała
część zabezpieczenia (30%) zostanie zwrócona lub uwolniona nie później niż w 15 dniu
po upływie okresu rękojmi za wady. Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli
Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego wykonania Umowy, obowiązki te
wykona zastępczo Zamawiający, przeznaczając na ten cel zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki
wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.
Zatrzymane zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej zostanie
zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniężny na rachunek Wykonawcy.
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§ 17
Odsetki
W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych stronom przysługuje prawo
żądania ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie.
§ 18
Zmiana Umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem okoliczności,
które Zamawiający przewidział jako podstawa możliwości dokonania takiej zmiany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Każda zmiana Umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
1) zmiana Umowy będzie mogła w szczególności nastąpić w przypadku wystąpienia jednej
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia:
a) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy:
a1) spowodowana warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem siły wyższej, które
uniemożliwiły prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów;
a2) będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności:
- wstrzymanie robót decyzją Zamawiającego;
konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;
a3) będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności:
- wydłużenia lub niedotrzymania zakreślonych przez prawo terminów wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy
przez Zamawiającego,
a4) zmiana terminu wykonania I etapu zamówienia spowodowana wydłużeniem
terminu opracowania dokumentacji projektowej,
a5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana przedłużeniem terminu
wykonania etapu I, lecz nie później niż w terminie wskazanym w umowie
o przyznaniu pomocy Nr 0001265170-UM0720036/18 z dnia 5.03.2019 r. ze zm.
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b) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
b1) zmiany technologiczne, w szczególności:
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu,
- konieczność wykonania świadczenia umownego przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
Zmiany powyższe będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym
oddanie Przedmiotu Umowy do użytkowania, a ryzyko zwiększenia wynagrodzenia
z tytułu takich zmian może ponieść Zamawiający – wyłącznie w kwocie równej
zwiększonym z tego powodu kosztom,
c) zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot
Umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami
i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach,
a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego,
d) pozostałe zmiany:
- zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować
zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku zapłaconego przez wykonawcę,
- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do
wprowadzenia niezbędnych zmian umożliwiających uniknięcie zaistniałej kolizji. W
takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy może zostać zmienione,
przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz
udokumentowane i zaakceptowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z
innym sposobem wykonywania zamówienia aniżeli wynikającymi z umowy.
4. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 19
Odstąpienie od Umowy
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi trzeciej Kodeksu cywilnego
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
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w chwili zawarcia Umowy,
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
d) gdy Wykonawca popełnia istotne błędy,
e) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową,
bez zachowania wymaganej staranności,
f) w przypadku likwidacji Wykonawcy.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują
następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku
wg. stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty z zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, itp., 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,
4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn,
za które Wykonawca nie odpowiada,
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
6) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które on odpowiada,
obowiązany jest wobec Wykonawcy do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,
które zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia,
b) odkupienia materiałów, konstrukcji, itp. określonych w ppkt.c n/n paragrafu
zakupionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zadania,
c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
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§ 20
Prawo
W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny i Prawo budowlane.

§ 21
Spory
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 22
Ilość egzemplarzy
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Wykaz załączników do umowy:
1. Wykaz podwykonawców
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy
3. Program Funkcjonalno-Użytkowy
4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (…nazwa, numer, termin ważności).
5. Oferta Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do Umowy nr …………… z dnia ……………….

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

1. ………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa firmy, adres )

Zakres wykonania umowy (poz. Harmonogramu):
• ……………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………
Termin wykonania:

• ……………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………
Wynagrodzenie:

• ………………………zł + VAT (…………zł)
• ………………………zł + VAT (…………zł)

2. ………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa firmy, adres )

Zakres wykonania umowy (poz. Harmonogramu):
• ……………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………
Termin wykonania:

• ……………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………
Wynagrodzenie:

• ………………………zł + VAT (…………zł)
• ………………………zł + VAT (…………zł)

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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Załącznik do umowy Nr .. z dnia

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

lp.
ETAP
I
1
2
3

Wyszczególnienie
zakresu rzeczowego
zadania

wartość
netto

podatek
VAT

wartość
brutto

Termin
wykonania

opracowanie dokumentacji
projektowej
oczyszczenie zbiornika wraz z
wywozem
profilowanie skarp

Razem etap I
ETAP
II
1
2
3
4
5
6
7
8

pomost rekreacyjny z tarasem
widokowym
balustrady
zadaszone miejsca do odpoczynku
pomosty do cumowania kajaków
teren rekreacyjny
mała architektura
zieleń
oświetlenie

Razem etap II
Razem etap I + etap II
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Nr 271.3.2019

Załącznik nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP
DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – ART. 24 UST. 1 PKT 23

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Bug w Broku”
w systemie zaprojektuj i wybuduj
Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
PZP, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty z tym postepowaniu*
……………………………………………
miejscowość, data

……………………………………………………..
podpis

Oświadczamy, że należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP,
tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, co
podmioty wymienione poniżej, które złożyły oferty w tym postępowaniu:
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
l.p.
Nazwa wykonawcy
1
2
3
4

Adres wykonawcy

Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleni zamówienia :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………
miejscowość, data

……………………………………………………..
podpis

Uwaga:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grpy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Nr 271.3.2019
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Bug w Broku” w systemie
zaprojektuj i wybuduj

Lp.

Nazwa, adres i
telefon
Zamawiającego

Rodzaj i zakres wykonanych robot
budowlanych, zrealizowanych w
ciągu ostatnich pięciu latach,
stanowiących potwierdzenie
spełnienia warunku udziału
w postępowaniu

Wartość robót
budowlanych

Termin i miejsce
realizacji

,

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące wykazywanych robót budowlanych, potwierdzające,
że wykazywane roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz – w odniesieniu do robót
budowlanych - wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone.

.....................................................................................
……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
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