ZAMAWIAJĄCY
Miasto Łowicz Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz NIP 8341882502

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Budowa drogi stanowiącej połączenie ulicy Warszawskiej
i Bolimowskiej na terenie miasta Łowicza wraz z budową ronda
na ul. Warszawskiej i ronda na ul. Bolimowskiej”
numer postępowania: IR 271.2.2.2019
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej
niż równowartość kwoty 5 548 000 euro

W imieniu Zamawiającego postepowanie przeprowadzi komisja przetargowa w składzie:
1. Przewodniczący komisji: Mariusz Siewiera

………………….

2. Członek komisji:

Grzegorz Pełka

………………….

3. Członek komisji:

Wojciech Rykowski

…………………..

4. Sekretarz komisji:

Grzegorz Kucharski

………………….

imię i nazwisko

podpis

Zatwierdzam:
Burmistrz Miasta Łowicz

Krzysztof Jan Kaliński
Przygotował:

mgr inż. Grzegorz Kucharski
Łowicz, styczeń 2019 r.
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Tom I:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2

Oferta wraz z Formularzami stanowiącymi treść oferty
Formularz oferty
Formularz 2.1.

Kosztorys ofertowy

Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału
w
postępowaniu/
wykazania
braku
podstaw
do
wykluczenia Wykonawcy z postępowania
Formularz 3.1. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu;
Formularz 3.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych
Formularz 3.3.

Wykaz robót budowlanych (wzór)

Formularz 3.4.

Wykaz osób (wzór)

Formularz

Zobowiązania (wzór)

Tom II:

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)
Umowa o powierzeniu przetwarzania danych

Tom III:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Opis przedmiotu zamówienia
Projekt Budowlano - Wykonawczy
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Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
1.

ZAMAWIAJĄCY
Miasto Łowicz, 99-400 Łowicz, Pl. Stary Rynek 1
telefon: (0-46) 830 91 51. faks (0-46) 830 91 60
e-mail: wydzial.inwestycji@um.lowicz.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 – 16:00
środa 8:00 – 17:00
piątek 8:00 – 15:00

2.

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
IR 271.2.2.2019
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na
wyżej podane oznaczenie.

3.

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą
Pzp”.

4.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków własnych Miasta
Łowicza.

5.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa drogi stanowiącej połączenie ulicy
Warszawskiej i Bolimowskiej na terenie miasta Łowicza wraz z budową
ronda na ul. Warszawskiej i ronda na ul. Bolimowskiej”.
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Kod CPV:
45233100-6
45110000-1
45200000-9
45230000-8
45112710-5
34922100-7

Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Oznakowanie drogowe

Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „inwestycją”.
Specyfikacja
Istotnych
Warunków
Zamówienia zwana jest
dalej
„SIWZ” lub „Specyfikacją”.
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.2.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II - III SIWZ.

5.3.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), ustawie z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) i ustawie z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986
ze zm.).
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z
prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi,
przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

5.4.

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia
zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ – IPU i OPZ.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
a)

sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp,

b)

uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu
niespełnienia tych wymagań,

c)

rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

5.5.

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

5.6.

PODWYKONAWSTWO:

6.
6.1.
6.2.

a)

Zamawiający nie zastrzega obowiązku
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

osobistego

wykonania

przez

b)

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c)

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d)

Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie
II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w
terminie do dnia 28.06.2020 r.
Wykonanie objazdu z wyłączeniem fragmentu ulicy Bolimowskiej i
fragmentu ulicy Warszawskiej z ruchu pojazdów w ciągu 4 miesięcy od
podpisania umowy.

7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.

7.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
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1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

działalności

Nie dotyczy
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Nie dotyczy
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. jednej roboty
budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni
asfaltowej długości minimum 500 mb, szerokości minimalnej 6 metrów wraz z
chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową
wraz z separatorem wód roztopowych oraz jednym rondem o średnicy
zewnętrznej minimum 12 metrów, o wartości zadania nie mniejszej niż
7 500 000,00 PLN brutto.
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawione przez
Inwestora dokumenty wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów 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.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie.
b) osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą
funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie
realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
•
Kierownik budowy - robót drogowych posiadający uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności drogowej.
Minimum 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót na
drogach klasy, co najmniej G.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie.


Kierownik robót instalacyjnych w zakresie
telekomunikacyjnych w zakresie zamówienia.

sieci

i

urządzeń

Minimum 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie.


Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zamówienia.

Minimum 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia..
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie.
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Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie zamówienia.

Minimum 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie.


Kierownik robót hydrotechnicznych w zakresie zamówienia.

Minimum 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie.


Ornitolog – w zakresie kontroli nad wycinką drzew i krzewów,
wyburzeniami domów.

Minimum 1 osoba posiadająca stosowne wykształcenie
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie.


Chiropterolog – w zakresie kontroli nad wycinką drzew i krzewów,
wyburzeniami domów.

Minimum 1 osoba posiadająca stosowne wykształcenie
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie.


Botanik lub dendrolog – w zakresie kontroli nad zabezpieczeniem
drzew pozostawionych na placu budowy

Minimum 1 osoba posiadająca stosowne wykształcenie
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie.


Geolog – w zakresie oceny warunków geologiczno – inżynierskich na
terenie budowy

Minimum 1 osoba posiadająca stosowne wykształcenie
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie.
7.3.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

8.1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12 – 23 ustawy Pzp.

8.2.

Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) 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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
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upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.
poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
8.3.

Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

8.4.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16–20 ustawy Pzp lub pkt 8.2. IDW, może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom
lub
przestępstwom
skarbowym
lub
nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz
nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8.5.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW.

8.6.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.

9.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
ORAZ
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU

9.1.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a)

nie podlega wykluczeniu;

b)

spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.2.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest
złożyć zgodnie ze wzorem określonymi w Rozdziale 3 IDW - Formularz 3.1.

9.3.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

9.4.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, 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.

9.5.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
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9.6.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona,
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

9.7.

Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:

1)

W celu potwierdzenia
postępowaniu:

spełniania

przez

wykonawcę

warunków

udziału

w

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
2)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
Analogicznie do treści § 7 ust. 2 rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczącego terminu
wystawienia odpowiednich dokumentów składanych przez wykonawców mających
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, odpis, o którym mowa w
pkt 9.7.2.a) IDW winien być wystawiony także nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

9.8.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.1) lit. a-d IDW,
Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których
mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej „ustawą”. Punkt 9.8 nie ma zastosowania w niniejszym
postępowaniu.

9.9.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o
których mowa w pkt 9.7.1) IDW budzą wątpliwości zamawiającego, może on
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty
budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.
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9.10.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2)
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.10. IDW, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
9.12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w 9.10 IDW, 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. Zapis pkt 9.11 IDW stosuje się.
9.13. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
9.14. Wykonawca nie jest obowiązany 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
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
10.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A
USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt
8.2. IDW.
10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te
zdolności są wymagane.
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10.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
10.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt 10.1. IDW

10.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.2. IDW.
10.8. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 9.7.2) a) IDW
10.9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów,
które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
10.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy
podwykonawców.
11.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2 IDW,
natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują
zgodnie z pkt 7.2. IDW.
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11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2 IDW składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia.
11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. IDW składa każdy z Wykonawców.
11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o
których mowa w pkt 9.7., przy czym:

12.

1)

dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio
Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach
opisanych w pkt 7.2 IDW.

2)

dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 9.7.2 ) składa każdy z nich.

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

FORMALNE

DOTYCZĄCE

12.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z
2017 r. poz. 1128), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), z
uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 12.3.
– 12.6. IDW.
Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- Grzegorz Pełka – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
- Wojciech Rykowski – Inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów
- Grzegorz Kucharski - Inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów
12.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.3. W postępowaniu oświadczenia, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2
IDW, składa się w formie pisemnej.
12.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
12.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym
dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na
zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
12.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW należy złożyć w formie
analogicznej jak w pkt 12.5. IDW, tj. w oryginale.
12.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których
mowa powyżej w pkt 12.5 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem.
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Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w
formie elektronicznej.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno
być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z
imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z
oryginałem).
12.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
12.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
13.
UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Urząd Miejski w Łowiczu
Wydział Inwestycji i Remontów
pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
z dopiskiem : „Budowa drogi stanowiącej połączenie ulicy Warszawskiej i
Bolimowskiej na terenie miasta Łowicza wraz z budową ronda na ul.
Warszawskiej i ronda na ul. Bolimowskiej”
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną
na adres: wydzial.inwestycji@um.lowicz.pl w formie edytowalnej, gdyż
skróci to czas udzielania wyjaśnień.
13.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 13.2.
13.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie
internetowej.
13.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
13.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
13.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
13.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w
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sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne
przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
13.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem
ofert.
14.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, zgodnie z pkt 5 IDW.
14.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, zgodnie z pkt 5 IDW.
14.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
14.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione
dokumenty:
1)

Kosztorys ofertowy (Formularz 2.1.).

14.6. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1)

Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;

2)

Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których polega
Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.7. IDW;

3)

Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku, gdy
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymienione w
punkcie 10.9 IDW, jeżeli zakres wymaganych w punkcie 10.9 IDW informacji
nie wynika z Zobowiązań.

4)

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii;

5)

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą,
chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz.
1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem
oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych
wraz z ofertą;

6)

Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie
niż pieniądz.

14.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
14.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I
SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu
kolumn i wierszy.
14.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę
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powinien być czytelny.
14.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez
Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
14.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z
zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.12. i 14.13. IDW. W treści oferty
powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
14.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec, jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób
umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem
kolejności numerowania stron oferty.
Urząd Miejski w Łowiczu
Wydział Inwestycji i Remontów
Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
oraz opisane:
OFERTA

„Budowa drogi stanowiącej połączenie ulicy Warszawskiej i
Bolimowskiej na terenie miasta Łowicza wraz z budową
ronda na ul. Warszawskiej i ronda na ul. Bolimowskiej”
„Nie otwierać przed dniem 04.03.2019 godz. 11:15.”**

14.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1
oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
następująco:
**) Wykonawca wpisze datę otwarcia ofert
14.14. Wymagania określone w pkt 13.11. - 13.13 IDW nie stanowią o treści oferty i ich
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały
Wykonawcę.
14.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio
dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
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15.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1. 1Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena ryczałtowa oferty powinna
obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach I-III SIWZ.
15.2. Cena ryczałtowa oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o
Kosztorys ofertowy, którego wzór stanowi Formularz 2.1., zamieszczony w
niniejszej SIWZ.
15.3. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej ściśle
według kolejności pozycji wyszczególnionych w załączonym do SIWZ Kosztorysie.
Załączony do specyfikacji przedmiar robót/kosztorys jest wymagany do
sporządzenia kosztorysu ofertowego szczegółowego. Wykonawca nie może
samodzielnie wprowadzać żadnych zmian w przedmiarze robót/kosztorysie, na
przykład poprzez pominiecie pozycji przedmiarowej, zmianę jej wielkości, opisu
itp. bez wyrażenia zgody przez Zamawiającego, wyrażonej przed terminem
składania ofert.
Kosztorys stanowi zestawienie elementów poddanych wycenie i zgodnie z
postanowieniami zawartymi w SIWZ, jest wymagany od wykonawcy, z którym
Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego. Kosztorys
należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy w formie
zawierającej następujące pozycje kosztorysowe: Lp., podstawę wyceny, opis
zgodny z opisem w przedmiarze robót, jednostkę miary, nakłady, koszt
jednostkowy, robociznę, materiały i sprzęt, zestawienie materiałów, sprzętu i
robocizny w postaci tabeli wraz z ich cenami. Zamawiający dopuszcza możliwość
modyfikacji nakładów robocizny, materiałów i sprzętu przez Wykonawcę, jeżeli nie
obniży to, jakości wykonanych robót. Kosztorys umożliwia Zamawiającemu
kontrolowanie przebiegu prac i regulowanie faktur Wykonawcy uwzględniając
postęp prac oraz prawidłowe wprowadzenie inwestycji, jako środka trwałego na
stan Miasta.

15.4. Wykonawca, dla wszystkich elementów robót wymienionych w Kosztorysie

15.5.
15.6.

15.7.
15.8.
15.9.

ofertowym określi cenę jednostkową netto oraz wartość netto oraz wartość netto
za wykonanie całości zakresu objętego kosztorysem. Od wyliczonej wartości netto
należy wycenić pozycję VAT 23 % oraz wartość brutto dla poszczególnych
asortymentów. Obliczoną w ten sposób cenę oferty (wartość brutto) Wykonawca
przeniesie do punktu 3 formularza OFERTA.
Stawka podatku VAT ustalona przez Zamawiającego dla całości
niniejszego przedmiotu zamówienia wynosi 23 %.
Wykonawca określi cenę jednostkową robót z uwzględnieniem wszystkich
elementów mających wpływ na cenę tj. odpowiednie narzuty, podatki, warunki
płatności, itp. czynniki mogące wpłynąć na cenę jednostkową.
Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji
przedmiotu zamówienia z wyjątkiem przypadków określonych Tomie II SIWZ.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji zapisanej w Kosztorysie
ofertowym.

15.10. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do formularza Kosztorysu
ofertowego. Wszelkie ewentualne rabaty (upusty) należy ująć w poszczególnych
cenach jednostkowych.
15.11. Wszystkie błędy ujawnione w Opisie Przedmiotu Zamówienia Wykonawca winien
zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
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15.12. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie 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.
16.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości : 80 000,00.
PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej
lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a)

b)

pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Nr 04 2030 0045 1110 0000 0236 7900
poręczeniach bankowych;

c)

poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d)

gwarancjach bankowych;

e)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

f)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i
1240).

16.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w
oryginale wraz z ofertą i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy
wskazać – Miasto Łowicz, Pl. Stary rynek 1, 99-400 Łowicz
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę,
określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i
bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi
mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie
roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione.
Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie
spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i
poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
16.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć
na wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej
przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń
międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem.
16.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 14 ustawy Pzp.
16.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z
odsetkami, w przypadku, gdy:
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1)

2)

17.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a)

odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;

b)

nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

17.1. Oferty powinny być złożone w:

Urząd Miejski w Łowiczu
Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
pokój nr 9 - sekretariat
w terminie do 04.03.2019 r., do godz. 11:00

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2019 r., o godz. 11: 15 w siedzibie
wskazanej w ust. 1, w Sali radzieckiej.
17.3. Otwarcie ofert jest jawne.
17.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich
otwarcia.
17.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich
składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich
otwarcia.
17.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17.7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
17.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:

18.

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.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

18.1. Termin związania ofertą wynosi 30. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
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18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy
jedynie
Wykonawcy,
którego
oferta
została
wybrana,
jako
najkorzystniejsza.
18.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową
Izbę Odwoławczą orzeczenia.
19.

KRYTERIA WYBORU
ZAMÓWIENIA

I

SPOSÓB

OCENY

OFERT

ORAZ

UDZIELENIE

19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert:

Lp.

NAZWA KRYTERIUM

WAGA
KRYTERIUM

1.

Cena (C)

60% = 60 pkt

2.

Okres Gwarancji Jakości

40% = 40 pkt

(G)
19.1.1. Kryterium „CENA” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Liczba punktów w ramach kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego
wzoru:
C min
C=
x 60 pkt
Co
gdzie: C
C

o

– cena brutto (zł) oferty badanej

min

– cena brutto oferty z najniższą ceną brutto (zł)

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
19.1.2. Kryterium „OKRES GWARANCJI JAKOŚCI” (G) będzie rozpatrywane na
podstawie okresu gwarancji jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia, podanego
przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji, jakości wymagany przez Zamawiającego: 5 lat od
podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru ostatecznego lub usunięcia usterek i wad,
jeżeli wystąpią.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji, jakości uwzględniony do oceny ofert: 6 lat od
podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru ostatecznego lub usunięcia usterek i wad,
jeżeli wystąpią.
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji, jakości w pełnych latach tj. 5 lub 6
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lat.
Liczba punktów w ramach kryterium „OKRES GWARANCJI JAKOŚCI” (G) zostanie
obliczony według następującego wzoru:

G=
gdzie: G
G

G
G

o

x 40 pkt

max

o

– okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej

max

– najdłuższy okres Gwarancji spośród złożonych ofert

Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji, jakości udzielonej przez producenta
materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja
udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi
gwarancji producenta.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 6 lat do oceny ofert zostanie
przyjęty okres 6 lat.
Oferta Wykonawcy, który nie określi w ofercie okresu gwarancji lub określi okres
gwarancji krótszy niż wymagany przez Zamawiającego zostanie odrzucona, jako
niezgodna z SIWZ.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Przyznane punkty zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
19.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni
wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę
punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych
kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=
C+G
gdzie:

P

– ogólna liczba punktów w ofercie ocenianej

C

– liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

G

– liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium
„Okres Gwarancji Jakości”

19.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19.4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a
w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o
której mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których
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dowody
przedstawione
niewystarczające.

przez

Wykonawcę,

Zamawiający

uznał

19.6. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.4.1) IDW,
stronie internetowej.
20.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

NALEŻY

DOPEŁNIĆ

za
na

PO

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed
podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą
współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik
uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami.
20.2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na warunkach określonych w pkt 21.
21.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny
brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do
wyboru):
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.Nr
Nr 04 2030 0045 1110 0000 0236 7900,
2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) 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 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
niepieniężnej, jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać:
Miasto Łowicz, PL. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.
UWAGA - Wykonawca zadania zobowiązany jest do podpisania aneksu
przenoszącego
z
Miasta
Łowicz
na
rzecz
GDDKiA
gwarancje
bankowe/ubezpieczeniowe w wysokości 30% zabezpieczenia należytego
wykonania, zabezpieczające uprawnienia wynikające z gwarancji jakości i
rękojmi za wady w umowie podpisanej z Wykonawca robót. Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć w/w aneks do Zamawiającego w terminie 7
dni od dnia odbioru ostatecznego Inwestycji przez GDDKiA.
21.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie
przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

zabezpieczenia

w

formach

21.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
21.4. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować
nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego.
21.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany
przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej
lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.
21.6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach określonych w Tomie II.
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21.7. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
21.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
21.9. Wypłata, o której mowa w pkt. 21.8. IDW, następuje nie później niż w ostatnim
dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
22.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., Przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
22.2.

22.3.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. Określenia warunków udziału w postepowaniu;
b. wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia;
c. odrzucenia oferty odwołującego.
d. opisu przedmiotu zamówienia;
e. wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie
powinno
wskazywać
czynność
lub
zaniechanie
czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.4.

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.
22.5. Terminy wniesienia odwołania:
22.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie
10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
22.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
22.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5.1. i 17.5.2. wnosi
się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
22.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
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22.6.
22.7.
22.8.

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dn. z dn. 23 listopada 2012 r. – Prawo
Pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz.
1128) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

23.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
23.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest
Miasto Łowicz z siedzibą w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, tel. (046) 830 91 51,
e-mail: iod@um.lowicz.pl.
23.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu email: iod@um.lowicz.pl.
23.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
23.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo
zamówień publicznych.
23.5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a
także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
23.6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych
ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po
zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również
Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
23.7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na
warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu 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, prawo sprostowania danych,
ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.. Osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
23.8.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować
może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
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Rozdział 2
Formularz Oferty
i Formularze załączników do Oferty
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OFERTA
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Do

Miasto Łowicz
Pl. Stary Rynek 1
99 - 400 Łowicz

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa drogi
stanowiącej połączenie ulicy Warszawskiej i Bolimowskiej na terenie miasta
Łowicza wraz z budową ronda na ul. Warszawskiej i ronda na ul. Bolimowskiej”
MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi
przez

Zamawiającego

i

uznajemy

się

za

związanych

określonymi

w

nich

postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:
…………………………….. zł (słownie:
) zgodnie z załączonym do Oferty Kosztorysem ofertowym.
4. INFORMUJEMY, że:
- *wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego
- *wybór oferty będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:
nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania.
Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to
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......................................................zł netto*.
5. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom
zamówienia:

wykonanie

następujących

części

ZAMIERZAMY
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
następującym
podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców).

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do
dnia………………………………………..
7. ZOBOWIĄZUJEMY

SIĘ

do

wykonania

przedmiotu

udzielenia

gwarancji

zamówienia

do

jakości

roboty

na

objęte

zamówieniem na okres……………………lat.
8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
9. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości:
_

w formie

Wadium należy zwrócić na konto nr
(dotyczy wadium wniesionego w formie pieniądza)

10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od
stanowią

tajemnicę

nieuczciwej

przedsiębiorstwa

konkurencji,

w

co wykazaliśmy

rozumieniu
w

przepisów

załączniku

nr

o

do
zwalczaniu

do Oferty i

zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
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11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy
kierować na poniższy adres:
Firma:
adres
tel.

fax

13. OFERTĘ składamy na _

e-mail:
stronach.

14. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na
stronach:
-

dnia

roku
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić
**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o
podatku od towarów i usług,
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
*** - kryterium oceny ofert
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Formularz 2.1. „Kosztorys ofertowy”
Kosztorys ofertowy oraz Zbiorcze zestawienia kosztów stanowią odrębny plik
pod nazwą „Kosztorys”.
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Rozdział 3
Wzory oświadczeń

Formularz 3.1. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu;
Formularz 3.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych
Formularz 3.3.

Wykaz robót budowlanych (wzór)

Formularz 3.4.

Wykaz osób (wzór)

Formularz Zobowiązania (wzór)
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Formularz 3.1.
Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

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

Zamawiający:
Miasto Łowicz
99-400 Łowicz, Pl. Stary Rynek 1

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 1?

[ ] Tak [ ] Nie

zaznaczyć właściwą odpowiedź

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.: „Budowa drogi
stanowiącej połączenie ulicy Warszawskiej i Bolimowskiej na terenie miasta
Łowicza wraz z budową ronda na ul. Warszawskiej i ronda na ul. Bolimowskiej”
prowadzonego przez Miasto Łowicz oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EUR.

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 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)
*) skreślić i nie podpisywać, jeśli nie dotyczy
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA, KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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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. „Budowa
drogi stanowiącej połączenie ulicy Warszawskiej i Bolimowskiej na terenie
miasta Łowicza wraz z budową ronda na ul. Warszawskiej i ronda na ul.
Bolimowskiej” prowadzonego przez Miasto Łowicz oświadczam, co następuje::
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w zakresie opisanym w Tomie I Rozdziale 1 pkt 7 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w zakresie opisanym w Tomie I Rozdziale 1 pkt 7
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 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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UWAGA: niniejszy „Formularz 3.2." Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Formularz 3.2.
Oświadczenie

(nazwa Wykonawcy)

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

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Budowa drogi stanowiącej połączenie ulicy Warszawskiej i Bolimowskiej na
terenie miasta Łowicza wraz z budową ronda na ul. Warszawskiej i ronda na
ul. Bolimowskiej”
w imieniu Wykonawcy:

/wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/

oraz w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczam, że:
* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp, co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;
* należę tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
co następujący Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy złożył/złożyli ofertę/oferty w
niniejszym postępowaniu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
W
załączeniu przekazuję
następujące
dokumenty/informacje
potwierdzające, że
powiązania pomiędzy mną a ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w niniejszym postępowaniu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

dnia

*niepotrzebne skreślić

roku
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Formularz 3.3.

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
(nazwa
Wykonawcy/Wykonawców)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa drogi
stanowiącej połączenie ulicy Warszawskiej i Bolimowskiej na terenie miasta Łowicza wraz z budową ronda na ul. Warszawskiej i
ronda na ul. Bolimowskiej”
przedkładamy wykaz robót budowlanych w celu wykazania spełniania warunków, których opis został zamieszczony w punkcie 7.2.3)a IDW:
Nazwa
Wykonawcy
(podmiotu),
wykazującego
posiadanie
doświadczenia

Nazwa i adres
Zamawiającego/
Zlecającego
(odbiorcy)

Pełna nazwa zadania
(zamówienia)

Parametry zamówienia
potwierdzające spełnienie
warunków określonych w pkt.
7.2.3)a IdW SIWZ

1

2

3

4

Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 7.2.3)a IDW

Inne informacje:

5

Czas realizacji
początek
dzień/
miesiąc/
rok

koniec
dzień/
miesiąc/
rok

6

7

Załączamy dowody dotyczące wykazanych robót, określające, czy roboty zostały wykonane należycie.
dnia

roku
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Formularz 3.4.

WYKAZ OSÓB
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa drogi stanowiącej połączenie ulicy Warszawskiej i
Bolimowskiej na terenie miasta Łowicza wraz z budową ronda na ul. Warszawskiej i ronda
na ul. Bolimowskiej”

oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:
Poz

Funkcja

Wymagania dla
danej funkcji

Nazwisko i
imię

potwierdzających spełnianie

4

5

1

2

3

1

Kierownik robót
drogowych –
KIEROWNIK
BUDOWY

Minimum 1 osoba,
posiadająca uprawnienia
budowlane do prowadzenia
robót na drogach klasy co
najmniej G.

2

3

4

Kierownik robót
instalacyjnych w
zakresie sieci i urządzeń
telekomunikacyjnych
Kierownik robót
instalacyjnych w
zakresie sieci,
gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych
Kierownik robót
instalacyjnych w
zakresie sieci, instalacji
i urządzeń
elektrycznych i
elektroenergetycznych

Opis kwalifikacji i
doświadczenia
wymagań

Podstawa
dysponowania

6

Minimum 1 osoba,
posiadająca uprawnienia
budowlane w zakresie
zamówienia.
Minimum 1 osoba,
posiadająca uprawnienia
budowlane w zakresie
zamówienia..

Minimum 1 osoba,
posiadająca uprawnienia
budowlane w zakresie
zamówienia.

5

Kierownik robót
hydrotechnicznych

Minimum 1 osoba,
posiadająca uprawnienia
budowlane w zakresie
zamówienia.

6

Ornitolog

Minimum 1 osoba z
wykształceniem
przedmiotowym

7

Chiropterolog

8

Botanik / dendrolog*

9

Geolog

Minimum 1 osoba z
wykształceniem
przedmiotowym
Minimum 1 osoba z
wykształceniem
przedmiotowym
Minimum 1 osoba z
wykształceniem
przedmiotowym

dnia

roku
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)



*

niepotrzebne skreślić
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Formularz Zobowiązania (wzór)
Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne
zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: „Budowa drogi
stanowiącej połączenie ulicy Warszawskiej i Bolimowskiej na terenie miasta
Łowicza wraz z budową ronda na ul. Warszawskiej i ronda na ul. Bolimowskiej”
oświadczam w imieniu:
(nazwa Podmiotu na zasobach, których Wykonawca polega)

iż oddaje do dyspozycji Wykonawcy:
(nazwa i adres Wykonawcy)

niezbędne zasoby:
(należy wskazać zakres zasobów, które zostają udostępnione Wykonawcy np. wiedza i
doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. jw. ,prowadzonego przez Miasto
Łowicz, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.
Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę przy wykonywaniu
udostępnionych przeze mnie zasobów, będzie następujący:

zamówienia

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
e) /dotyczy wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia/ w związku z
udostępnieniem powyższego potencjału/zdolności zrealizuję następujące roboty
budowlane/usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

dnia

roku
(podpis Podmiotu na zasobach którego Wykonawca
polega/Pełnomocnika )

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
1.
2.

zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp;
dokumenty, które określają:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
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II:

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
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UMOWA NR ……………………………

zawarta w dniu ............................. roku w Łowiczu pomiędzy:
Miastem Łowicz, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………….…………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a
……………………………………………………………………………..…………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………..……………………………………….,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego (Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia ............., nr ……), została zawarta
umowa o następującej treści:
1.

2.
3.
4.

5.

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:
„Budowa drogi stanowiącej połączenie ulicy Warszawskiej i Bolimowskiej na
terenie miasta Łowicza wraz z budową ronda na ul. Warszawskiej i ronda na ul.
Bolimowskiej”
w zakresie szczegółowo określonym w załącznikach do Umowy:
1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym:
a) Instrukcji dla wykonawców (IDW),
b) Istotnych dla stron postanowień umowy (IPU),
c) Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
d) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWIORB),
e) Dokumentacji Projektowej,
f) Przedmiarze Robót,
2) Ofercie Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania
są wystarczające do wykonania robót budowlanych.
Zakres zadania obejmuje także usuwanie wad i usterek w ramach udzielanej przez
Wykonawcę gwarancji, jakości i rękojmi.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich niezbędnych czynności do
osiągnięcia rezultatu, określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z
wymienionych dokumentów.
Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszego zamówienia z
zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru
prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.
§ 2.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą
Wykonawcy, tj. do dnia ……………………………………………………….
2. Istotne terminy realizacji:
a) projekt organizacji ruchu na czas budowy – do 30 dni od daty zawarcia umowy,
b) termin przekazania/przejęcia terenu budowy – do 30 dni od daty zawarcia umowy,
c) rozpoczęcia robót budowlanych będących przedmiotem umowy – do 30 dni od daty
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zawarcia umowy.
3. Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie do 30 dni od daty potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru ich zakończenia.
§ 3.
MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się kompleksowo wykonać przedmiot umowy z materiałów
własnych oraz przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny:
1) spełniać wymagania określone w STWiORB,
2) być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
3) posiadać dokumenty określone ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach
budowlanych (Dz.U z 2016r. poz. 1570 ze zmianami),
4) być zatwierdzone przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót,
zgodnie z zasadami i wymaganiami określonymi w STWiORB.
W celu sprawdzania zgodności wykonywania Robót oraz wbudowywanych materiałów z
wymaganiami STWiORB, badania i pomiary kontrolne będzie wykonywało laboratorium
badawcze wskazane przez Zamawiającego. Koszty badań ponosi Wykonawca prac.
Koszty te należy uwzględnić w koszcie ogólnym zadania.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w
ust. 2.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, jednocześnie z podpisaniem protokołu
odbioru robót, przekaże Zamawiającemu atesty, świadectwa, jakości (certyfikaty) lub
inne dokumenty stwierdzające, jakość wbudowanych materiałów. Dokumenty te należy
złożyć w 2 (dwóch) egzemplarzach spiętych w teczce.
Materiały z rozbiórki, ocenione przez Inspektora Nadzoru, jako przydatne do ponownego
wbudowania, stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wg
wskazań Zamawiającego zagospodarować je zgodnie z Dokumentacją Projektową lub po
oczyszczeniu przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego, tam złożyć w sposób
uporządkowany na wskazanym miejscu (w ramach ceny ofertowej). Wszystkie pozostałe
nieprzydatne materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. Nr 2018
poz. 21 ze zmianami). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z
przepisów ustawy o odpadach.
§ 4.
BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM W TRAKCIE ROBÓT

1.

Wykonawca realizując roboty zobowiązany jest do przestrzegania zasad organizacji
ruchu zawartych w opracowanym przez niego i zatwierdzonym przez GDDKiA projekcie
tymczasowej organizacji ruchu. Kierownik Rejonu w Łowiczu jest upoważniony do
podejmowania, w przypadku braku czy nieprawidłowości oznakowania robót lub
utrudnień w ruchu, interwencji u służb inwestorskich, a w przypadku ich nieobecności
u Wykonawcy robót. Kierownik Rejonu w Łowiczu jest upoważniony do wstrzymywania
niektórych rodzajów robót w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości
w zakresie organizacji ruchu lub robót zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.
W związku z prowadzonymi robotami wymaga się:
1) Utrzymania ciągłości ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr
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70.
2) W trakcie robót należy utrzymać szerokość pasa ruchu nie mniejszą niż 3,25 metra.
3) Wydłużenia dnia roboczego „od świtu do zmierzchu”.
4) Zapewnienia takiej organizacji robót, która umożliwi minimalizowanie a nawet
przerywanie robót w dniach wyjazdów i powrotów z wakacji, okresów świątecznych oraz
tzw. „długich weekendów” – oddając w miarę możliwości do ruchu całą szerokość
jezdni.
5) Wykonania w pierwszym etapie robót maksymalnego zakresu poza pasem drogowym
drogi krajowej nr 70.
6) W kolejnych etapach, po przełożeniu ruchu na nowo wybudowany ciąg DK 70,
prowadzić realizację pozostałych prac.
7) W zależności od potrzeb wprowadzenia sterowania ruchem na skrzyżowaniach
poprzez zastosowanie sygnalizacji świetlnej z detekcją
8) Objęcie sygnalizacją świetlną również kierowanie ruchem pieszych.
9) Przy ruchu wahadłowym wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem drogowym
przez uprawnione osoby zatrudnione przez Wykonawcę i wyposażone w urządzenia
łączności - w godzinach wykonywania prac budowlanych. Poza tym okresem
zastosowanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej z detekcją zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu. Wymaga się monitorowania gromadzenie się na obu
końcach odcinka robót kolejki oczekujących, ograniczając, o ile to możliwe, maksymalną
długość światła czerwonego dla jednego kierunku do 5 minut lub wprowadzenia, na
polecenie GDDKiA, sterowania ręcznego ruchem przez 24 godziny na dobę we wszystkie
dni kalendarzowe.
10) W miejscach wprowadzenia zmian organizacji ruchu musi być stosowane kompletne
czasowe oznakowanie, zgodne z przepisami oraz zatwierdzonym przez GDDKiA
projektem czasowej organizacji ruchu.
11) Należy zapewnić bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie częściowo
zdemontowanych oraz instalowanych na czas budowy znaków, sygnałów i urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
12) Wszelkie niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania materiały, w tym z
rozbiórki, należy gromadzić poza pasami ruchu, celem minimalizacji utrudnień w ruchu
kołowym i pieszym.
2. Kierownik Rejonu jest upoważniony do podejmowania wszelkich interwencji łącznie ze
wstrzymaniem robót, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w oznakowaniu robót
lub prowadzenia ich niezgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji.
3. Wykonawca, na własny koszt jest zobowiązany do utrzymania wykonanego
oznakowania robót przez cały okres realizacji a także do jego demontażu po
zakończeniu robót oraz przywrócenia stałej organizacji ruchu.

1.
2.
3.

4.

§ 5.
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od daty
wprowadzenia przez Inspektora Nadzoru zmian, o których mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy.
Inspektor zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 3, w ciągu
3 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi
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harmonogram w okresie do 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.
5. Wykonawca na koniec każdego miesiąca składać będzie pisemne sprawozdania z
zaawansowania realizacji powierzonego zadania.

1.

Do
1)
2)
3)

2.

1.

§ 6.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
obowiązków Zamawiającego należy:
Przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia robót w terminie do 30 dni od daty
zawarcia umowy;
Dokonanie odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu – za pośrednictwem
Inspektora Nadzoru, częściowych i ostatecznego;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) zapewnienie nadzoru autorskiego;
5) dokonanie zapłaty za wykonane i odebrane roboty.
Z czynności odbiorów przed upływem okresu rękojmi i gwarancji będzie spisany
protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbiorów.
§ 7.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami wynikającymi z
przepisów
technicznych
i
prawa
budowlanego, wiedzą
techniczną oraz
ewentualnymi
wskazówkami
i
zaleceniami
Inspektora
Nadzoru
oraz
Zamawiającego;
2) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z
uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień;
3) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane;
4) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie;
5) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane;
6) Kontrola, jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji;
7) bieżące przekazywanie sprawozdań z wynikami badań i pomiarów wykonywanych w
trakcie realizacji zadania;
8) skompletowanie i przedłożenie Inspektorowi Nadzoru pełnej dokumentacji do
odbioru częściowego i ostatecznego;
9) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie
poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz
doprowadzenia terenu budowy do stanu nadającego się do użytkowania bez
jakichkolwiek dodatkowych prac;
10) informowanie Inspektora Nadzoru o gotowości do odbiorów robót zanikających lub
ulegających zakryciu;
11) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach lub
okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość robót lub termin zakończenia robót;
12) Niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach;
13) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do
akceptacji Inspektora Nadzoru;
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2.

3.

4.

5.

Wykonawca na 5 dni przed przekazaniem terenu budowy, przedłoży Zamawiającemu:
1) oryginały Oświadczeń o podjęciu obowiązków Kierownika budowy i Kierowników
robót;
2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień Kierownika budowy i
Kierowników robót;
3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o przynależności
Kierownika budowy i Kadry Kierowniczej – Kierowników robót do właściwej Izby
Inżynierów Budownictwa;
6) oryginał Oświadczenia Kierownika Budowy o sporządzeniu planu Bezpieczeństwa
Ochrony Zdrowia;
7) oryginał Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru;
8) poświadczone za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej (umowy
ubezpieczenia);
9) plan gospodarki odpadami.
Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów,
o których mowa w ust. 2. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe z
przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu
zakończenia robót.
Wykonawca, w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji umowy, zobowiązany jest do
prowadzenia zestawienia pozwalającego na weryfikację rzeczywistego udostępniania
zasobów przez podmioty, na zasoby, których Wykonawca powoływał się celem
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z dowodami
złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, natomiast Zamawiający
będzie prowadził działania kontrolne i monitoring zestawienia tych podmiotów w
zakresie w szczególności rzeczywistego udziału zasobów tych podmiotów w
wykonywaniu zamówienia, zgodnie z dowodami złożonymi na etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu lub innej osobie wskazanej
przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące realizacji
umowy, w tym także informacje dotyczące personelu Wykonawcy, podwykonawców,
podmiotów uczestniczących w wykonaniu umowy, w tym podmiotów, na zasoby,
których Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu.

§ 8.
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na okres .............. miesięcy zgodnie ze
złożoną ofertą Wykonawcy oraz rękojmi na okres: 60 miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:
1) w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru robót lub usunięcia usterek i
wad, (jeżeli występują), przez GDDKiA;
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie
określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
4. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad, usterek zgłoszonych przez
Zamawiającego.
5. Warunki przeglądów gwarancyjnych i tryb usuwania wad:
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Przeglądy gwarancyjne
1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą na wniosek GDDKiA
nie rzadziej niż raz w roku w okresie gwarancji, jakości i usuwania wad.

O/Ł

2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza GDDKiA O/Ł,
zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest obowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych.
3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
GDDKiA O/Ł oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawcę. Wykonawca jest
zobowiązany wyznaczyć, co najmniej dwie osoby do dokonania przeglądu
gwarancyjnego i wskazać GDDKiA O/Ł wyznaczone osoby na piśmie w terminie
najpóźniej na 7 dni przed planowanym przeglądem.
4) Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 1.2, niestawienie się jego przedstawicieli
nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń
dokonanych przez komisję przeglądową.
5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół
Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla GDDKiA
O/Ł i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, GDDKiA
O/Ł niezwłocznie prześle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.
Tryby usuwania Wad
1)

Wykonawca obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej Wady według niżej
przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych:
Klasyfikacja
wad

A.

B.

C.

Reakcja Wykonawcy

Wymagany czas reakcji

Wady istotne - to jest
wady powodujące
(bezpośrednio lub
pośrednio) niezdatność
Przedmiotu Umowy do
określonego w Umowie
użytku ze względu na brak
cech umożliwiających jego
bezpieczną eksploatację
lub ograniczenie
możliwości bezpiecznej
Wady
nieistotne
to są
eksploatacji
całości
lub
wady
inne
niż
wady
jakiejkolwiek
Istotne
(każda pozostała
części Przedmiotu
Umowy
wada)

1) Potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia i określenie
sposobu usunięcia wady

2 dni robocze od chwili
powiadomienia

2) Zapewnienie
nieprzerwanej dostępności
do drogi i jej przejezdności
3) Całkowite usunięcie
Wady

3 dni robocze od chwili
powiadomienia

1) Potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia i określenie
sposobu usunięcia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Całkowite usunięcie wady

zgodnie ze wskazanym przez
GDDKiA O/Ł w powiadomieniu
terminem na usunięcie wady

Wady w Dokumentach
Wykonawcy

Usunięcie wady

zgodnie ze wskazanym przez
GDDKiA O/Ł w powiadomieniu
terminem na usunięcie wady

zgodnie ze wskazanym przez
GDDKiA O/Ł w powiadomieniu
terminem na usunięcie wady

2)

Powiadomienia dokonuje GDDKiA O/Ł poprzez przekazanie odpowiedniej informacji
osobie wskazanej przez Wykonawcę.

3)

GDDKiA O/Ł jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów, uwzględniając
technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.
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4)

Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia
wady.

5)

Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie,
GDDKiA O/Ł będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu,
a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnień
wynikających z tytułu Gwarancji, Jakości i Rękojmi za wady.

6)

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie
prac nad usuwaniem wad.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego , to
Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia
wykonania zastępczego. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, pozostaje w opóźnieniu
trwającym dłużej niż 21 dni od dnia wezwania, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sądowego
upoważnienia do wykonania zastępczego. W tym przypadku koszty usuwania wad będą
pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem
należytego wykonania umowy. Wykonawca niniejszym oświadcza, że na powyższe
wyraża zgodę.
§ 9.
WYNAGRODZENIE, ROZLICZENIE I PŁATNOŚĆ
1. Wartość umowną ryczałtową za wykonanie przedmiotu strony ustalają zgodnie z ofertą
Wykonawcy na kwotę: netto…………..…………….zł + podatek VAT (23%) ……………….… zł,
co daje razem cenę
brutto:…………………….…..……..zł
(słownie
złotych
brutto:
………………………………………………………………………………………………………………………..……………..)
2. Wartość umowna ryczałtowa została wyliczona w oparciu o kosztorys ofertowy
Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, oraz ceny
jednostkowe wykazane przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym obowiązują w
okresie trwania umowy i nie podlegają waloryzacji.
4. Ceny jednostkowe wykazane przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym uwzględniają
wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za roboty, rozliczane będzie na podstawie
dziesięciu faktur, dziewięciu faktur częściowych to jest po wykonaniu odpowiednio 10%,
20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% zakresu robót oraz jednej faktury
końcowej po wykonaniu 100% wartości zadania, wystawianych przez Wykonawcę na
kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót
sporządzonych przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Załączone do faktur zestawienie wartości wykonanych i
odebranych robót musi być potwierdzone i sprawdzone przez Inżyniera/Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za roboty, stanowić będzie sumę iloczynów
ilości wykonanych robót i cen jednostkowych odpowiadających poszczególnym
pozycjom kosztorysu ofertowego, powiększoną o podatek VAT.
7. Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:
Nabywca Miasto Łowicz Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz NIP 8341882502
Odbiorca Urząd Miejski w Łowiczu Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
„……………………………………………………..”

–
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Zapłata należności z tytułu wystawionych faktur będzie dokonywana przez
Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze z budżetu miasta
dz………………..
8. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum,
członkowie upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, lidera Konsorcjum
do wystawienia przez niego faktury oraz do przyjęcia przez niego należności
przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu częściowego lub całkowitego
wykonania przedmiotu Umowy.
9. Termin zapłaty faktury - do 30 dni licząc od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. Nieprzedstawienie
przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dowodów zapłaty, o których mowa w ust.
12, lub w przypadku braku upoważnienia, o którym mowa w ust.8, wstrzymuje wypłatę
wynagrodzenia za odebrane prace.
10. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto
Wykonawcy
nr:
.............................................................................................
wskazane w oświadczeniu Wykonawcy.
11. W przypadku zmiany numeru ww. rachunku bankowego, Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia kserokopii umowy nowego rachunku bankowego potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez bank lub poświadczonej notarialnie – zmiana ta wymaga
sporządzenia aneksu do Umowy.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z
Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą
wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, Wykonawca dołączy
pisemne oświadczenie wszystkich podwykonawców, oraz dalszych podwykonawców
potwierdzające, że wymagane do końca okresu objętego rozliczeniem płatności na ich
rzecz zostały dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych
faktur oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności
na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców.
Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia oświadczenia podwykonawców
oraz dalszych podwykonawców poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z potwierdzeniem dokonania
płatności oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych
płatności na rzecz podwykonawców oraz oświadczeniem podwykonawców o dokonaniu
wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz dalszych podwykonawców.
13. Zasady podzlecania części zamówienia, warunki płatności dla Wykonawcy i jego
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, określono w § 12.
14. Ostatnia faktura za wykonane roboty zostanie zapłacona Wykonawcy po:
1) Dokonaniu Odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Komisję złożoną
przedstawicieli Zamawiającego i GDDKiA;
2) Zatwierdzeniu przez Zamawiającego i GDDKiA protokołu odbioru końcowego.
15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na realizowane roboty.
§ 10.
ZMIANA ZAKRESU ROBÓT
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót,
polecać dokonywanie takich zmian ich, jakości i ilości, które będą niezbędne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z
poniższych poleceń:

z

1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,
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2) pominąć jakieś roboty,
3) wykonać roboty nieprzewidziane,
4) zmienić określoną uaktualnionym
kolejność wykonania robót,

harmonogramem

rzeczowo

–

finansowym

5) wykonanie robót wynikających z dokumentacji technologicznej lub zasad wiedzy
technicznej, a niewyszczególnionych w przedmiarach robót.
2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze
umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 . Wykonanie robót nieprzewidzianych
musi być poprzedzone procedurą udzielenia zamówienia publicznego i zawartą umową.
3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian, jakości i ilości robót bez pisemnego
polecenia Zamawiającego lub jego należycie umocowanego Pełnomocnika.
4. Wszystkie zmiany w robotach muszą być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo – finansowym z uwzględnieniem postanowień § 5.

1.

§ 11.
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego
w § 2 ust.1 umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9
ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych:
a) przy odbiorze częściowym;
b) przy odbiorze ostatecznym;
c) w okresie rękojmi;
d) w trakcie odbioru gwarancyjnego;

4)

5)

6)
7)

8)

9)

w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego w odpowiednim
Protokole,
za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §
9 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy;
Za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w
uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 2000,00 wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust.
1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w uzgodnionym
przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym;
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy;
w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9
ust. 1 umowy;
w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym
mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za
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każdy dzień opóźnienia od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej
realizacji,
10) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o
którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia od daty jej popisania
przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu;
11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za
każdy dzień opóźnienia od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 12 ust.
13;
12) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy lub/i Kierownika robót w
specjalności drogowej – kierownik budowy, będzie wykonywała inna osoba niż
zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o
którym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
13) w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac w sposób niezgodny z postanowieniami § 4 niniejszej umowy – w wysokości 2.000 zł za każdy dzień, w którym
wystąpiło naruszenie;
14) za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób, wykonujących czynności objęte
przedmiotem umowy, na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 17 ust. 5
umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1
umowy, za każdy dzień niewypełnienia obowiązku za każdą osobę;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych w ust. 1 nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji przedmiotu umowy lub
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający
ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.
Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdą płatnością należną lub jaką
będzie się należeć Wykonawcy oraz uzyskać jej wartość z Zabezpieczenia Wykonania.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 Wykonawca ma obowiązek zapłacić
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty księgowej wskazującej kwotę
naliczonych kar umownych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu.
§ 12.
PODWYKONAWCY
Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam /
przy udziale podwykonawcy/ów, w zakresie określonym w Ofercie, w tym, na
którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przewidziany w SIWZ i
ofercie Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego.
Podwykonawca, na zasoby, którego Wykonawca powoływał się celem wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
odniesieniu do wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
lub osób skierowanych do realizacji zamówienia, będzie realizował przedmiot umowy w
zakresie, w jakim udostępniany potencjał podwykonawcy był deklarowany do wykonania
przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać powierzenia, w zakresie
określonym umową, wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, zmiany
podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę.
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Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, 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. W przypadku
niewykazania
okoliczności określonych w zdaniu poprzednim, Zamawiający nie
zaakceptuje takiej zmiany lub rezygnacji.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, 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.
Zamawiający w ciągu 14 dni zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w
przypadku, gdy:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest 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;
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 2;
3) umowa zawiera postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności
Wykonawcy przez Zamawiającego;
4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności
postanowień warunkujących podpisanie tych umów od:
a) akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są roboty budowlane,
b) uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej
projektem,
c) dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
d) obowiązku
przekazywania
Zamawiającemu
poświadczonych
(przez
przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo,
których przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w ust. 12.
5) brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie roboty do wysokości cen
ofertowych Wykonawcy;
6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych
cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione w §
13 ust. 1.
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada
zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem
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13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,
o których mowa w ust. 7.
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się
za akceptację umowy przez Zamawiającego.
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 netto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o których mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż
50.000 zł brutto.
W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż określony w ust. 7 pkt. 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni
od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Przepisy ust. 5 – 13 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
Zamawiający
dokona
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.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, 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.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
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wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
21. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie
traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie
stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
22. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
§ 13.
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są: Inspektor nadzoru inwestorskiego:
……….................. tel. ………. oraz Kierownik projektu: ………………………. tel. …………….
2.
Przedstawicielem
Wykonawcy
na
budowie
–
Kierownikiem
budowy
jest:
……………………………………………………………………. Tel. ………………………………………………………..
3. Przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik budowy oraz przedstawiciel Zamawiającego –
Inspektor nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach umocowania określonego w
ustawie Prawo Budowlane.
4. Wykonawcy przysługuje prawo zmiany przedstawiciela z zachowaniem zasad
określonych w § 17.
5. W przypadku planowanego w trakcie realizacji robót wprowadzenia zmian personalnych
odnośnie osób wymienionych w ust. 1 lub 2 strony poinformują się pisemnie o mających
nastąpić zmianach, na co najmniej 7 dni przed terminem ich wprowadzenia.
6. Zmiana osób, o których mowa w ust 1 i 2 nie wymaga aneksu do Umowy.
§ 14.
UDOSTĘPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM
W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu
na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, projektantowi oraz
pracownikom Zamawiającego.
Wszelkich informacji na temat realizacji przedmiotowego zadania udziela tylko Zamawiający
lub upoważnione przez niego osoby.
§ 15.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru placu budowy w terminie określonym w
umowie lub nie przystąpił do realizacji umowy w ciągu 30 dni od dnia przekazania
placu budowy lub zaniechał jej realizacji przez okres 10 dni z przyczyn nieleżących
po stronie Zamawiającego,
2) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inną
osobę niż wskazana na etapie postępowania przetargowego, bez akceptacji
Zamawiającego;
3) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot
inny niż Wykonawca lub podwykonawca zgłoszony zgodnie z postanowieniami
Umowy;
4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy;
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z
Dokumentacją
Projektową,
wskazaniami
Inżyniera/Inspektora
Nadzoru,
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Zamawiającego lub niniejszą umową;
6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części;
7) wystąpią okoliczności określone w § 18 ust.5;
8) wykonawca powierzył podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności,
o których mowa w § 12;
9) Wystąpi konieczność, co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa
w § 12 ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą
niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust.1;
10) Wykonawca powierzył podwykonawcy wykonanie części zamówienia zastrzeżonej do
wykonania przez Wykonawcę;
11) gdy przedmiot umowy, w zakresie, o którym mowa w § 12 ust. 3, nie będzie
realizowany przez podmiot zobowiązany do jego realizacji zgodnie z § 12 ust. 3 lub
podmiot uprawniony zgodnie z § 12 ust. 5.
12) dwukrotnie naliczył Wykonawcy karę umowną przewidzianą w § 11 ust. 1 pkt 14
niniejszej umowy.
Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 4 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w terminie do końca obowiązywania umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za
które Wykonawca nie odpowiada,
4) w terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.
Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia
faktury przez Wykonawcę,
5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w
terminie określonym w § 9 ust.9 niniejszej umowy;
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do
wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 3 pkt. 2, w terminie 30 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte;
3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty
odstąpienia od umowy.

§ 16.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę …………...
zł (słownie złotych:…………………………………………………………….……………………..……).
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2.

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na czas robót i rękojmi w formie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
na rzecz Miasta Łowicz, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.
UWAGA - Wykonawca zadania zobowiązany jest do podpisania aneksu
przenoszącego
z
Miasta
Łowicz
na
rzecz
GDDKiA
gwarancje
bankowe/ubezpieczeniowe w wysokości 30% zabezpieczenia należytego
wykonania, zabezpieczające uprawnienia wynikające z gwarancji, jakości i
rękojmi za wady w umowie podpisanej z Wykonawca robót. Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć w/w aneks do Zamawiającego w terminie 7 dni
od dnia odbioru ostatecznego Inwestycji przez GDDKiA.
3.W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu dokonanie niniejszej zmiany na piśmie.
Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej
niż pieniężna, Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez
Zamawiającego przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy, aż do
czasu usunięcia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. Jeżeli
Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 14
dni przed upływem ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wówczas
Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w
terminach i wysokościach jak niżej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni daty potwierdzenia przez
Zamawiającego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym;
2) 30% kwoty zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.
6.

7.

1.

2.

Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, o której mowa w ust. 5 pkt 1, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z
obowiązków wskazanych przez Komisję odbiorową w Protokole odbioru tj.:
1) nie usunął wady lub usterki w określonym terminie,
2) usunął wady lub usterki w sposób budzący zastrzeżenia Zamawiającego. Wypłata
zabezpieczenia może nastąpić po ustaniu przyczyn będących powodem
wstrzymania.
W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych wad w
wyznaczonym terminie i w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego –Program
naprawczy, Zamawiający zleci jej usunięcie stronie trzeciej, a koszty pokryje z
zatrzymanego zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 17.
REALIZACJA ROBÓT
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie robót, a także kierowanie
budową/robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Warunkiem koniecznym przed
przystąpieniem Wykonawcy do robót jest akceptacja przez Zamawiającego Kierownika
Budowy/Kierowników robót, spełniających wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiących załącznik do niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową/robotami personel
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3.

4.

5.

6.

wskazany na etapie postępowania przetargowego. Zmiana osoby, o której mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 4 dni od daty
przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej
osoby będą spełniały wymogi postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust.
2, nie później niż 4 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budową/robotami osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikająca z braku osoby, o których mowa w ust. 2, będzie traktowana, jako przerwa
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany
terminu zakończenia robót.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami innej
osoby niż wskazana na etapie postępowania przetargowego, stanowi podstawę
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się, że czynności objęte przedmiotem umowy, dla których
postawiono w opisie przedmiotu zamówienia wymóg ich realizacji przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), przez cały okres
ich trwania, będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę
lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów tej ustawy.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w
szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia
7. Wraz fakturą oraz na koniec każdego miesiąca Wykonawca złoży oświadczenie w formie
pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, że osoby, które wykonywały
czynności, o których mowa w ust. 5 były zatrudnione przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawierać będzie liczbę
osób, które wykonywały te czynności, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o
pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.
8. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu:
1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 7,
2) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
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umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe
zidentyfikowania,

do

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę,
4) kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika wymienionego w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
9.

1.

2.

3.
4.

5.

1.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7 – 8 w
terminie określonym w umowie, będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, o którym
mowa w ust. 5.
§ 18.
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów
ubezpieczenia w wysokości, co najmniej równej wartości brutto, o której mowa w § 9
ust. 1, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane
bezpośrednio z wykonawstwem robót – na okres prowadzenia robót i miesiąc po ich
zakończeniu,
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych – na okres prowadzenia
robót i miesiąc po ich zakończeniu.
Wykonawca na 3 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych, przedłoży do
wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2.
Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia umów ubezpieczenia, o
których mowa w ust. 1 i 2. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe z
przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu
zakończenia robót.
Na każde wezwanie Zamawiającego lub jego Pełnomocnika, Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym
również dowody opłacenia składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak
zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 19.
INFORMACJE POUFNE
Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z
wykonywaniem Umowy będą traktowane, jako poufne. Wykonawcę zobowiązuje się do
zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do
kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez
wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.
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2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.
4.

Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza się:
1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych,
2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed
zawarciem Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych
przez Wykonawcę nie zostały one określone, jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne
lub ściśle tajne,
3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla
innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych
przez Wykonawcę nie zostały one określone, jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne
lub ściśle tajne.
Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których
ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi
orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.
Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i
dokumentów oraz przekazywanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po
zakończeniu trwania Umowy.
Informacje niestanowiące informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą
być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgoda Zamawiającego i w sposób
określony przez Zamawiającego.
§ 20.
ZAKRES ZMIAN UMOWY
Poza przypadkami określonymi w innych paragrafach umowy Strony przewidują
możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej
poszczególnych elementów w przypadku zaistnienia okoliczności, wskazanych w ust. 2.
Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania
umowy lub jej poszczególnych elementów, określonych w § 2 umowy, wyłącznie z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu
umowy lub jej elementów, w następujących przypadkach:
1) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy - w
zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy;
2) Wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych, jako: ciągłe
opady deszczu lub śniegu dłuższe niż 5 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej
5 dni uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią;
3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa,
w tym w kodeksie postępowania administracyjnego;
4) zmiany przepisów prawa istotnie wpływającej na zakres lub termin realizacji
niniejszej umowy;
5) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na
zakres lub termin realizacji niniejszej umowy;
6) w przypadku przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie
przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów, które nie zostały przewidziane
w ustępach poprzedzających, a z przyczyn obiektywnych uniemożliwiło wykonanie
zamówienia w przewidzianym pierwotnie terminie.
7) w przypadku wystąpienia prac budowlanych wykonywanych przez PKP PLK przy
budowie wiaduktu kolejowego w rejonie ulic Dworcowej i Gdańskiej, kolidujących z
wykonywanym zakresem prac.
Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie
zamówienia jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione na skutek tych działań.
Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej
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z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych
- na zasadach i w sposób określony w ust. 5 - 14, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz
wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarów i usług.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w
ust. 4 pkt 2, 3 lub 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania
Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do
części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy.
10. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 4, każda ze Stron może wystąpić do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów
wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
11. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 2, 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem
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występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których
będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy,
w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników
świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której
mowa w ust. 4 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników
świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej
przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której
mowa w ust. 2 pkt 3.
12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których
będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w
tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 11 pkt 2.
13. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10,
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w
jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.
14. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o
którym mowa w ust. 10. W takim przypadku przepisy ust. 11 - 13 stosuje się
odpowiednio.

1.

2.

3.
4.

5.

§ 21.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy.
Wszelkie zmiany, z wyjątkiem odstępstw przewidzianych w niniejszej Umowie,
wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca nie ma prawa przelać wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani regulować ich w drodze kompensaty bez uprzedniej pisemnej, ·pod rygorem
nieważności zgody Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach; 3 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Data.....................

Oświadczenie Wykonawcy o numerze konta właściwym do rozliczenia umowy
nr ……………………………………

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany .................................................................. reprezentujący
firmę ....................................................................................................
…………………….………….. NIP…………………………………, REGON ………………………………………………..
Oświadczam, że nr konta ...................................................................................
............................................................ jest właściwy do realizacji należności
w związku z umową dotyczącą zadania pn.:
„Budowa drogi stanowiącej połączenie ulicy Warszawskiej i Bolimowskiej
na terenie miasta Łowicza wraz z budową ronda na ul. Warszawskiej i
ronda na ul. Bolimowskiej”

........................................
(podpis osoby umocowanej)
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Załącznik Nr ………… do Umowy

pomiędzy:

UMOWA
O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu …………………… w ………………… (dalej – „Umowa o
powierzenie”)

Miastem Łowicz, w imieniu, którego działa:
1. ......................................................................................................................
2. ……………………………………………………………………............................................................
, w dalszej treści zwanym „Administratorem Danych”,
a
………………………………………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd ………………………………………………………….., nr KRS ……………………..
REGON …………………………………., NIP
………………………………………, reprezentowaną przez: ……….., zwaną dalej „Wykonawcą”, łącznie
zwane „Stronami”
§ 1.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. W celu wykonania umowy Nr………………….. z dnia …………………………………… na roboty
budowlane pn. „Budowa drogi stanowiącej połączenie ulicy Warszawskiej
i Bolimowskiej na terenie miasta Łowicza wraz z budową ronda na ul. Warszawskiej
i ronda na ul. Bolimowskiej” (dalej – „Umowa”) zawartej pomiędzy Administratorem
Danych a Wykonawcą, Administrator Danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w trybie art. 28 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”, dalej „rozporządzenie”,
2. Przetwarzanie danych przez Wykonawcę obejmuje dane osobowe:
a) pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu oraz GDDKiA Oddziału w Łodzi,
b) kontrahentów, z którymi współpracuje Urząd Miejski w Łowiczu i GDDKiA Oddział w
Łodzi w ramach realizacji Umowy,
c) osób wymienionych w dokumentacji technicznej i przetargowej dot. realizacji Umowy,
d) właścicieli nieruchomości związanych z realizacją Umowy.
w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail.
3. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania, w szczególności takich operacji na
powyższych
danych
osobowych
jak:
zbieranie,
utrwalanie,
opracowywanie,
przechowywanie, usuwanie.
4. Przetwarzanie przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych będzie trwało w
okresie realizacji Umowy oraz w okresie trwania gwarancji i rękojmi dla robót objętych
Umową.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych
wyłącznie w celu i zakresie oraz w sposób i przez czas określony w ust. 1 – 4 powyżej.
6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych w
państwie trzecim, tj. w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
§ 2.
Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z Umowy o
powierzenie i przepisów o ochronie danych osobowych z najwyższą starannością.
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2. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność
Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast
zawiadomić o nich Administratora Danych.
3. Administrator Danych wyraża zgodę na ewentualne dalsze powierzenie przez
Wykonawcę innemu podmiotowi przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych,
których Administratorem jest Miasto Łowicz. Może to nastąpić na podstawie pisemnej
umowy, na mocy, której zostaną nałożone te same obowiązki jak w niniejszej Umowie o
powierzenie. O zamiarze dalszego powierzenia Wykonawca każdorazowo poinformuje
Administratora Danych. W przypadku niewyrażenia przez Administratora Danych
sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Administratora Danych
umowa może zostać zawarta. Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany
poinformować o tym fakcie Administratora Danych podając dane podmiotu, któremu
powierzył przetwarzanie danych. W przypadku nie wywiązania się przez inny podmiot
przetwarzający ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych,
pełną odpowiedzialność wobec Administratora Danych za ich wypełnienie ponosi
Wykonawca.
§ 3.
Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych
1. Wykonawca zapewnia, że wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by
przetwarzanie spełniało wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa i
chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) przetwarzania danych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora
Danych; za udokumentowane polecenie uznaje się zadania nałożone na Wykonawcę
w Umowie,
2) podjęcia wszelkich środków, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych
osobowych zgodnie z wymogami nałożonymi na mocy art. 32 rozporządzenia,
3) Dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających
wydane przez niego upoważnienie i zapoznanych przez niego z przepisami o
ochronie danych osobowych,
4) zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
zobowiązały się do zachowania danych osobowych w tajemnicy,
5) pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której
dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III a także
z obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia,
6) Udostępniania Administratorowi Danych wszelkich informacji niezbędnych do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia,
7) Prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30
ust. 2 rozporządzenia, jeżeli jest wymagane na mocy rozporządzenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zgłosić Administratorowi Danych:
1) stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, zawierające, co najmniej
informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia,
2) otrzymanie żądania od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych,
3) wszczęcie u Wykonawcy, przez organ właściwy ds. ochrony danych osobowych,
kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych.
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Umowy o powierzenie
1. Administrator Danych jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę
obowiązków określonych w niniejszej Umowie o powierzenie.
2. Wykonawca umożliwia Administratorowi Danych lub audytorowi upoważnionemu przez
Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji. W szczególności
Wykonawca:
1) zapewni wstęp do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone dane
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osobowe,
2) przekaże pisemne lub ustne wyjaśnienia w celu ustalenia stanu faktycznego,
3) umożliwi przeprowadzenie oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników oraz
systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.
3. Z czynności sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się
kontrolowanemu.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wykonywania Umowy o powierzenie lub
przepisów o ochronie danych osobowych, Administratorowi Danych przysługuje prawo
do żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i
wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień.
§ 5.
Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi
Danych w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczególności
zobowiązuje się do pokrycia kar zapłaconych przez Administratora Danych, poniesionych
przez Administratora Danych, kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także
odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło.
§ 6.
Wygaśnięcie Umowy
1. Umowa o powierzenie zostaje zawarta na okres od dnia …………..….. do dnia …..……….
2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni usunąć lub zwrócić
Administratorowi Danych wszelkie dane osobowe oraz skutecznie usunąć wszelkie
istniejące kopie, chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Z
czynności usunięcia lub zwrotu należy sporządzić pisemny protokół. Powierzenie trwa do
czasu wykonania tych czynności.

1.
2.
3.

§ 7.
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy o powierzenie dokonywane będą w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy o ochronie danych
osobowych.
W przypadku sporów wynikających z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddają jej
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora Danych.
ADMINISTRATOR DANYCH
..…………................

WYKONAWCA
…………………………….
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Tom III:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa drogi stanowiącej połączenie ulicy Warszawskiej i Bolimowskiej na terenie
miasta Łowicza wraz z budową ronda na ul. Warszawskiej i ronda na ul.
Bolimowskiej”
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem

zamówienia

jest

realizacja

zadania

pn.:

„Budowa drogi stanowiącej

połączenie ulicy Warszawskiej i Bolimowskiej na terenie miasta Łowicza wraz z
budową ronda na ul. Warszawskiej i ronda na ul. Bolimowskiej”.
1) przebudowę DK 70 ul. Warszawską od km 1+513 przed skrzyżowaniem z ul.
Iłowską do skrzyżowania z ul. Nową Bolimowską;
2) budowę skrzyżowania (ronda) na ul. Warszawskiej z ul. Nową Bolimowską i ul.
Iłowską;
3) budowę ulicy Nowej Bolimowskiej od skrzyżowania (ronda) z ulicą Warszawską do
skrzyżowania (ronda) z ul. Bolimowską;
4) budowę

skrzyżowania

(ronda)

ul.

Nowej

Bolimowskiej

z ul.

Nieborowską,

podłączeniem do ul. Konopnickiej i ul. Bolimowskiej do km 2+101;
5) budowę infrastruktury i przebudowę kolizji na całym w/w zakresie.
Budowa w/w układu drogowego wpłynie na poprawę poziomu swobody ruchu i
przepustowości skrzyżowania oraz zmniejszenie liczby wypadków i kolizji.
Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej na zlecenie Zamawiającego przez firmę projektową BIURO KONSTRUKCYJNE
REJPROJEKT

z

Krakowa

zgodnie

z

wymaganiami

Zamawiającego

i

obowiązującymi

przepisami.
1.1. Zakres zamówienia
Niniejsze zamówienie obejmuje m.in.:
 opracowanie i uzgodnienie projektów czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania
robót, a następnie wprowadzenie i utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót
oraz wprowadzenie zatwierdzonej stałej organizacji ruchu po zakończeniu rozbudowy
skrzyżowania,
 właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z dokumentacją
projektową wykonanie robót budowlanych.
Podstawą
oraz

dla

wykonania

przedmiotu

zamówienia

jest

dokumentacja

projektowa

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót opracowane na zlecenie

Zamawiającego, które stanowią integralną część niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca wykona, co najmniej niżej wymienione roboty i czynności:
1) prace przygotowawcze:
wszystkie prace niezbędne dla rozpoczęcia robót podstawowych takie jak: zabezpieczenie
terenu budowy, w tym oznakowanie na czas robót, organizację zaplecza budowy
Wykonawcy oraz roboty rozbiórkowe itp.
2) roboty budowlane:
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wszystkie roboty budowlane niezbędne do zrealizowania inwestycji objęte dokumentacją
projektową.
3)

prace

porządkowe

po

zakończeniu

budowy

m.in.

uprzątniecie

materiałów

niewykorzystanych podczas budowy, materiałów z rozbiórki oraz likwidacja zaplecza budowy
Wykonawcy.
2. Ogólne wymagania
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zapozna się z niniejszym Opisem i
pozostałą dokumentacją projektową, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy
niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. Jeżeli prawo lub względy
praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez
osoby

uprawnione

lub

uzgodnieniu

przez

odpowiednie

władze,

to

przeprowadzenie

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego
koszt.
2.1. Stosowanie przepisów prawa i norm
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania polskich norm zharmonizowanych, które
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Zamówieniem oraz stosowania ich
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami. Zakłada się, iż Wykonawca
dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.
Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki i wymogi w zakresie celu,
jakiemu mają służyć Roboty objęte Zamówieniem. Jako obowiązujące będą prawa aktualne
na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawa oraz inne
przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w
pełni

odpowiedzialny

za

ich

przestrzeganie

podczas

prowadzenia

Robót.

Istotnym

elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie

wszelkich

wymagań

prawnych

odnośnie

wykorzystania

opatentowanych

urządzeń lub metod.
2.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową
Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Zamówienia, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową i wymaganiami Zamawiającego.
Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. Wszelkie nazwy własne produktów, użyte w niniejszym Opisie winny
być traktowanie i interpretowane, jako definicje (przykłady) standardów, a nie, jako nazwy
konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie.
2.3. Błędy lub opuszczenia
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym Opisie, do
uchylania się od właściwego wykonania robót czy dostaw, a o ich wykryciu, winien
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natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub
interpretacji.
2.4. Zezwolenia
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich zezwoleń, wymaganych do
rozpoczęcia i zakończenia Robót w zakresie i terminie określonym w Istotnych dla Stron
Postanowieniach Umowy.
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić
Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków.
2.5. Sposób opracowania i przekazania Dokumentów Wykonawcy
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób
następujący

-

wersja

papierowa

oraz

elektroniczna:

w

odniesieniu

do

Projektu

Wykonawczego w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa a w odniesieniu do
pozostałych dokumentów według wytycznych Zamawiającego.
3. Realizacja robót
3.1. Określenia podstawowe dotyczące wykonania Robót
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamówienia działający w
granicach ustawy Prawo budowlane.
Dokumentacja Projektowa –

wszystkie opracowania

techniczne opisujące

sposób

wykonania robót budowlanych oraz wymagania Zamawiającego w tym zakresie tj. opis
przedmiotu zamówienia, projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne itp.
przekazane Wykonawcy
Inżynier – Przedstawiciel Zamawiającego - Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub
Kierownik Projektu.
Roboty podstawowe – wszelkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej – takie
jak: rozbiórki nawierzchni, krawężników, ścieków, barier ochronnych, innych elementów
drogi

lub

infrastruktury

drogowego,

wykonanie

rowerowych,

drogowej,
podbudów,

elementów

dróg

budowa

lub

nawierzchni

(krawężników,

przebudowa

jezdni,

odwodnienia

chodników

ścieków,

itp.),

i

korpusu

ciągów

pieszo-

przebudowa

sieci

teletechnicznych i budowa kanałów technologicznych, przebudowa oświetlenia, roboty
wykończeniowe (umocnienia skarp, rowów i ścieków, humusowanie, ścinanie i uzupełnianie
poboczy) montaż urządzeń BRD oraz inne roboty objęte dokumentacją projektową.

Do

robót podstawowych nie zalicza się przygotowania i wdrożenia czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Wymaganiami

Zamawiającego

i

poleceniami

Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca

jest

zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
poleceniami Inżyniera oraz do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren
Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz
niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe)
konieczne do wykonania Robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność,

stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenu Budowy i
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wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy,
Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów,
jakie będą wymagane. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu
Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i
uzgodnione z Inżynierem, jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie
utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz
będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar
materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i
niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do

punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w
powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie
wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach czy wymiarach
elementów Robót.
3.2. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca, w ramach Zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze, przestrzegając
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń przeciw
pożarowych wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze

Wykonawcy

winno

spełniać

wszelkie

wymagania

w

zakresie

sanitarnym,

technicznym, gospodarczym, administracyjnym umożliwiającym narady koordynacyjne na
budowie (wyposażenie w krzesła, stoły i zasilanie elektryczne) itp., Jako zaplecze
Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów.
3.3. Materiały
Wbudowane

materiały

muszą

odpowiadać

wymaganiom

wyrobów

dopuszczonych

do stosowania w budownictwie.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. znak CE – bez ograniczeń
2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy:
a)

Wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejącą Polską
Normą, a producent załączył deklarację zgodności z tą normą.


w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w
zgodzie

uzyskaną

aprobatą

techniczną,

a

producent

załączył

deklarację

zgodności z tą aprobatą,


posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo
aprobatą techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie.

b)

Wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty

technicznej, a producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą.
c) Jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z
uznanymi regułami sztuki budowlanej.
3.

Jednostkowego,

indywidualnej

w

danym

dokumentacji

obiekcie

technicznej,

budowlanym
dla

wyrobu

którego

wytworzonego

producent

wydał

według

specjalne

oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami.
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia
dostarczona do wykonania robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy
oraz Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Zamówienia aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności:
a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,
b) zapewni niezbędne oznakowanie na czas robót zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu,
c) fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych, w miejscach i ilościach określonych w ustawie Prawo
Budowlane. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji Robót.
d) koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Kwotę Zamówienia.
e) w Kwotę Zamówienia włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia,
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenu Budowy, takich
jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp.
f) w Kwotę Zamówienia winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania realizacji
Zamówienia oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po
ukończeniu realizacji Zamówienia. Zabezpieczenie korzystania zw/w czynników i mediów
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie

wszelkich

warunków

technicznych

przyłączenia,

dokonanie

uzgodnień,

przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i
zezwoleń.
3.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas

realizacji

Robót

Wykonawca

będzie

przestrzegać

przepisów

dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w kwocie kosztorysu ofertowego.
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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Wykonawcę w szczególności obowiązują:
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r poz.1126),
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r poz.
401),
c) Rozporządzenie

Ministra

szczegółowego

zakresu

szczegółowego

zakresu

Infrastruktury
i

formy

z

planu

rodzajów

robót

dnia

27

sierpnia

bezpieczeństwa

i

budowlanych,

2002

r.

ochrony

w

sprawie

zdrowia

stwarzających

oraz

zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 z 2002 r, poz. 1256).
Wykonawca

opracuje

i

wdroży

Plan

Bezpieczeństwa

i

Ochrony

Zdrowia

podczas

wykonywania Robót, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:
a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,
b) warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót
budowlanych,
c) utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,
d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,
e) przechowywania i usuwania odpadów oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,
f) organizacji pracy na budowie,
g) sposobów

informowania

pracowników

o

podejmowanych

działaniach

dotyczących

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
3.6. Wymagania wobec pracowników Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do tego, aby wszyscy pracownicy wykonujący roboty w
ramach niniejszego zamówienia:
- posiadali aktualne badania lekarskie odpowiednie do wykonywanych czynności,
 posiadali aktualne, udokumentowane przeszkolenie wstępne i okresowe oraz
stanowiskowe z zakresu BHP i Ppoż., praca pod ruchem, przeprowadzone przez osoby
do tego uprawnione, staraniem i na koszt Wykonawcy.
 posiadali odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych
udokumentowane odpowiednimi uprawnieniami,

przez

siebie

robót

 byli wyposażeni w wymaganą odrębnymi przepisami odzież ochronną lub ubranie
robocze, kamizelkę ostrzegawczą koloru pomarańczowego, sprzęt ochrony osobistej,
środki czystości.
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem, przez cały
okres ich trwania, wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, za wyjątkiem osób pełniących funkcję
Kierownika Budowy i Kierowników Robót Specjalistycznych takich, jaki: teletechnicznych,
kanalizacyjnych i odwodnieniowych, elektrycznych, obsługi geodezyjnej.
Wymaganie powyższe

nie dotyczy

ewentualnych

robót

budowlanych

wykonywanych

bezpośrednio przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
3.7. Przepisy i Normy stosowane przy realizacji Zamówienia
Przygotowane przez

Wykonawcę Specyfikacje Techniczne, na podstawie dostępnych

standardowych specyfikacji, powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego
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nie określono inaczej, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące
aktualizacje.

Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w

trakcie realizacji Robót. Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12 września 2002r. (Dz.U.
Nr 169, z 2002r. poz. 1386,) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami
wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15
lutego 2002r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 18 z 2002 r., poz. 182).

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Projekt Budowlano - Wykonawczy
załączony, jako odrębny plik
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