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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, 

tel. +48-32 359-30-02, +48 32 359-30-30 faks +48 32-359-30-31,  

e-mail: word@word.katowice.pl 

adres strony internetowej: www.word.katowice.pl. 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Przedmiotem zamówienia jest rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej poprzez zaprojektowanie 

i  budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Modernizacja systemu kanalizacyjnego na 

terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach”. 

3.1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz 

z  uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia 

robót budowlanych. W ramach przedmiotu zamówienia należy również wykonać wszelkie niezbędne 

opracowania wymagane do realizacji inwestycji, między innymi projekty wykonawcze (w tym 

projekty branżowe: technologiczne, konstrukcyjne, drogowe, projekty zabezpieczeń lub przebudowy 

istniejącego uzbrojenia obcego i inne niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia), dokumentację 

geologiczno-inżynieryjną uwzględniającą warunki hydrogeologiczne, projekty tymczasowej 

organizacji ruchu na terenie WORD, uzgodnienia z konserwatorem zabytków, uzyskanie decyzji 

konserwatora zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych (jeśli 

takie będą wymagane), sporządzenie dokumentacji dendrologicznej dla zieleni w pasie prowadzenia 

robót oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie zieleni zgodnie z przepisami 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.), jeśli 

Wykonawca zakwalifikuje drzewa do usunięcia. 

Na podstawie uzyskanej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót 

budowlanych należy wykonać roboty budowlane niezbędne do osiągnięcia celów opisanych 

w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (zwanym dalej PFU), będący załącznikiem do niniejszej 

SIWZ. 

3.2. Zakres zamówienia obejmuje III etapy: 

I ETAP  

Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 450mb w zakresie średnic od 

d:200mm do d:300mm; wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

zgłoszenie robót budowlanych:  

a. Koncepcja – do wykonania w terminie do 2 miesięcy od dnia  podpisania mowy,   

b. Projekt – do wykonania w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania mowy. 

II ETAP  

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe oraz roboty ziemne montażowe.  

III ETAP  

Odbudowa nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników oraz odtworzenie składników 

zagospodarowania terenu tj. zieleni oraz ogrodzeń naruszonych w trakcie prowadzonych robót 

kanalizacyjnych. 

Etap II i etap III - do wykonania w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania mowy. 

3.3. Roboty objęte zamówieniem opisanym w niniejszym PFU należy zaprojektować i wykonać 

w  szczególności w oparciu o:  

a. Wymogi Prawa Polskiego. 

b. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydane przez COBRTI 

INSTAL.  

c. „Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń 

kanalizacyjnych” opracowane przez Katowickie Wodociągi S.A..  

d. Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z poźn. zmianami). 

e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072, z późn. 

zmianami).  

f. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 

z późn. zmianami).  

g. Inne dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 

3.4. Do obowiązków wykonawcy będzie należało m.in.: 

a. Wykonanie inwentaryzacji obiektów objętych zamówieniem w stopniu umożliwiającym 

wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia.  

b. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

c. Uzyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji.  

d. Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych zgodnie z przygotowaną przez siebie dokumentacją 

techniczną. 

e. Utrzymanie ogólnego porządku na placu budowy.  

f. Zabezpieczenie terenu budowy. 

g. Zabezpieczenie majątku na placu budowy. 

h. Oznakowanie terenu budowy. 

i. Dokonanie niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami oraz zlecenie nadzorów 

branżowych 

j. Jeżeli okaże się, że do wykonania przez Wykonawcę zakresu robót objętych niniejszą umową 

niezbędne są jakiekolwiek zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, dopuszczenia lub 

odbiory, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć je lub przeprowadzić na swój koszt, bez 

dodatkowej zapłaty i z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumenty te wraz z protokołami 

odbioru należy bez wezwania i w niezbędnej liczbie egzemplarzy dostarczyć Zamawiającemu. 

k. Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, 

powstałe na placu budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną 

wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych.  

l. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony w zakresie, o którym mowa w pkt. 6.5).  

4. Termin wykonania zamówienia:  
a. 10 miesięcy od dnia podpisania umowy (etap I -5 miesięcy - w tym do 2 miesięcy na  

wykonanie koncepcji i Etap II i III roboty budowlane - 5 miesięcy . 

b. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu następnym po podpisaniu umowy; 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

5.1. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych wykonawcy, wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby 

powołuje się wykonawca. 

5.2. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2), 3) i 4) ustawy 

Prawo zamówień publicznych, tzn. zamawiający wykluczy wykonawcę: 
a. Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.J 

b. Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4  

 z:zamawiającym; 

 osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego; 

 członkami komisji przetargowej; 

 osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2A; 

c. Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 

z  zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt  1–4, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania.  

UWAGA:  

Powyższe przesłanki skutkujące wykluczeniem wykonawcy z postępowania dotyczą nie tylko 

wykonawcy ale także każdego ze wspólników konsorcjum oraz każdego podmiotu, na którego 

zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
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5.3. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. 

udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

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

jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej o długości min. 300 mb.  
Uwaga: w związku z art. 22a ust. 4: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 

podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane tj. gdy wykażą się wykonaniem co najmniej jedną roboty budowlanej 

polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej o długości min. 300 mb.” 
W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie przez wykonawcę lub 

wspólników konsorcjum, a przez „inny podmiot”, to „podmiot” ten musi być podwykonawcą 

części przedmiotu zamówienia.  

5.4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć 

w  wykonywaniu zamówienia, tj.: 

a. do wykonania dokumentacji projektowej: 

 posiadającymi uprawnienia do projektowania określone przepisami 

Prawa  budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i  urządzeń kanalizacyjnych;  

 brały udział w opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej 

dotyczącej budowy, przebudowy sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 300 

mb;  
b. do wykonania robót budowlanych: 

 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, posiadającą doświadczenie zawodowe 

polegające na budowie, przebudowie, co najmniej jednej sieci kanalizacyjnej 

o  długości co najmniej 300 mb.  

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta z funkcją kierownika budowy 

w tej samej specjalności, pod warunkiem spełniania łącznie warunków udziału 

w postępowaniu przez tą osobę. 

UWAGA:  
Ww. osoby powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem  Ministra Inwestycji 

i  Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r.  poz. 831) lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów.   

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną 

stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.). 

5.5. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawcy 

wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (dwa 

miliony zł). 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia: 

6.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wypełnione w zakresie wskazanym w punkcie 5 

SIWZ: 

a. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zawarte w druku 

OFERTA. 

b. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, zawarte 

w  druku OFERTA. 

Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych „W przypadku wspólnego ubiegania się 

o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
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udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. ”Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (…) 2) zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu (…)”. 

6.2. Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3 do SIWZ, 

spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. SIWZ 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, 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. 

6.3. Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SIWZ, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 

5.4. SIWZ wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i uprawnień niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

6.4. 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. Z dokumentu (np. zobowiązania) 

musi wynikać w szczególności: 

a. Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. 

b. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego. 

c. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

d. Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6.5. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od    odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 

mniejszą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony zł).  

6.6. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 

a. Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Do oferty 

należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis 

z  właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez 

wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób 

podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. 
Druk OFERTA musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

b. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).  

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 

z  dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, 

ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie 

zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku 

przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, 

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 

c. Dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w punkcie 6.4. SIWZ, złożony w oryginale, 

sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 
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d. Dowód wpłaty wadium.  

6.7. Dokumenty wymienione w punktach 6.2. i 6.3. i 6.5 wykonawcy będą musieli złożyć na każde 

żądanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej 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. z 2016 r. poz. 1126 

wraz ze zmianą z dnia 17 października 2018 r. – Dz. U. z 2018, poz. 1993 i 16 grudnia 2019 r. – Dz. U. 

z 2019, poz. 2447). 

7. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej 

musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. 

Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, 

zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za 

pomocą poczty elektronicznej lub faksu. 

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 
Łukasz Żurawik – Wydział Eksploatacji Mienia tel. 32/3593008 godz. 700-1500 – w zakresie przedmiotu 

zamówienia; 

Ewa Gawlik – Wydział Eksploatacji Mienia tel. 32/3593008 godz. 700-1500 w zakresie procedury 

przetargowej. 

8. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych 

00/100). 

Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert.  

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a. Pieniądzu – przelewem na rachunek Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

w  Katowicach w: ALIOR BANK S.A. nr konta: 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585 tytuł 

przelewu „wadium w przetargu  na rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej poprzez 

zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Modernizacja 

systemu kanalizacyjnego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w  Katowicach”. 

b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z  tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 

c. Gwarancjach bankowych. 

d. Gwarancjach ubezpieczeniowych. 

e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

oryginał poręczenia lub gwarancji w osobnej kopercie opisanej: „wadium w przetargu  na rozdział 

istniejącej kanalizacji ogólnospławnej poprzez zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

w  ramach zadania „Modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Katowicach” w Sekretariacie WORD w Katowicach przy ul. Francuskiej 78. 

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.  

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

10. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie 

wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.  

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na rozdział 

istniejącej kanalizacji ogólnospławnej poprzez zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

w  ramach zadania „Modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Katowicach". Nr postępowania AT-ZP.262.4.2020. Proszę nie otwierać przed 11.01.2021 r. 

godzina 1115" oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach 

ul. Francuska 78 

40-507 Katowice 

Sekretariat 
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W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć 

z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, 

a  w  przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

11. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie zamawiającego w sekretariacie WORD, 

w  Katowicach przy ul. Francuskiej 78  w terminie do dnia 11.01.2021 r. do godz. 1100. 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 11.01.2021 r. o godz. 1115 w sali konferencyjnej. 

12. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) ten rodzaj 

wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac. 

§2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby 

przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia.  
Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23% (dla wykonania dokumentacji 

projektowych i wykonania robót budowlanych), wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, 

wszelkie koszty potrzebne do należytego wykonania zamówienia, w tym utrzymanie czystości i porządku, 

koszty finansowe, koszty obsługi gwarancyjnej i jakiekolwiek koszty ogólne wynikające z wykonania 

przedmiotu zamówienia. Wobec tego wykonawca nie jest uprawniony do domagania się zwiększenia 

wynagrodzenia z powołaniem się na jakiekolwiek koszty realizacji przedmiotu zamówienia. 

Kosztorysu ofertowego nie należy składać.  

13. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej dla danej części zamówienia będą: 
a. Cena ryczałtowa brutto (C) – 60%; 

b. Długość okresu gwarancji i rękojmi (G)– 40%; 

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru: 

(Cmin/Cb * 60%)*100 + (Gb/24 * 40%)*100 = liczba punktów  
gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych; 

Cb – cena oferty rozpatrywanej; 

Gb – liczba miesięcy dodatkowej gwarancji i rękojmi odnośnie wszystkich elementów przedmiotu 

zamówienia wraz z wykonanymi robotami budowlanymi powyżej wymaganego terminu podstawowego, 

tj. powyżej 36 miesięcy w ofercie rozpatrywanej. 

(Przykład: zaoferowano gwarancję i rękojmię 37 miesięcy, więc Gb=1; zaoferowano gwarancję i rękojmię 

48  miesiące, to Gb=12; zaoferowano gwarancję i rękojmię 60 miesięcy, to Gb=24); 

24 –  maksymalna liczba miesięcy dodatkowej gwarancji i rękojmi powyżej wymaganego terminu 

podstawowego, tj. powyżej 36 miesięcy w ofercie o najdłuższej gwarancji i rękojmi; 

100 –stały wskaźnik. 

Minimalny okres gwarancji i rękojmi wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy.  

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 37-60 miesięcy.  
36 - miesięczny okres gwarancji i rękojmi otrzyma 0 punktów jako podstawowy, wymagany przez 

zamawiającego.  

Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji i rękojmi w druku OFERTA będzie traktowany przez 

zamawiającego jako 36 miesięczny okres gwarancji. 

Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany. 

Liczba punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego 

z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie liczby punktów 

przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej. 

14. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy 

zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku 

złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca 

zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

15. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed 

podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.  
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach:  



7 

a. pieniądzu; 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z  tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. 

c. gwarancjach bankowych; 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

z  2019 r., poz. 310). 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić w formie przelewu na 

rachunek bankowy nr: ALIOR BANK S.A. nr konta: 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585  w przypadku 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej Zamawiający uzna, że zostało 

wniesione w terminie, jeżeli najpóźniej w dniu zawarcia umowy pieniądze znajdą się na ww. rachunku 

Zamawiającego. 

Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form 

wymienionych powyżej. 

W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad w przedmiocie zamówienia 

w terminie, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami będzie wykorzystane zgodnie z umową wykonania 

robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

W przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 

30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. 

Pozostała część tj. 30% zostanie zwolniona lub zwrócona w ciągu 15 dni po upływie rękojmii za wady na 

podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek podstawa 

do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego 

zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych. 

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 

ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego 

żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez 

konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub usuwania wad 

w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia 

czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

16. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

17. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych - Środki ochrony prawnej. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje 

wyłącznie wobec czynności:  
a. Określenia warunków udziału w postępowaniu, 

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c. Odrzucenia oferty odwołującego; 

d. Opisu przedmiotu zamówienia; 

e. Wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze  do ustawy Prawo 

zamówień publicznych, tj.:  

a. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 z późn. zm.); 

b. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz 

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym 

i sposobu ich rozliczania (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 972); 

c. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia  środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1320 

oraz Dz. U. z 2018 r., poz. 1991).  

18. Zgodnie z art. 181  ustawy Prawo zamówień publicznych: 
a. wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2; 
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b. w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 

w ustawie dla tej czynności; 

c. na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 

2. 

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień 

publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

21. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

23. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w punkcie 1 niniejszej 

specyfikacji.  

24. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych 

polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

25. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

26. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

27. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, 

o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

28. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez 

wykonawcę. 

29. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne 

z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Poza tym w treściach umów muszą być zawarte 

zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania 

zamawiającemu przed datą końcowego rozliczenia z zamawiającym - najpóźniej na dzień 

poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych 

podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy. Brak oświadczeń 

będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla 

zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

30. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz zawartych 

umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich wartość. 
Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi 

przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10 000 zł brutto bez względu na 

przedmiot tych dostaw lub usług. 

31. Procentowa wartość faktury końcowej (ostatniej części wynagrodzenia) nie może być niższa niż 5% 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

32. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. 
32.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty 

bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 

bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie 

dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, 

dostawców materiałów budowlanych.  

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 

32.2. W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te 

osoby przedstawić Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę 

o pracę, np.: 

a. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę; 
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b. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 

c. inne dokumenty - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków 

pracownika.  

Pracodawcą musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie 

z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego 

z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły 

wykonywać pracy z winy wykonawcy. 

32.3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone 

przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów 

(np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. 

Wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. 

Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie 

musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

33. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych wykonawcy jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego Katowice (WORD) z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice; 

2) Dyrektor WORD wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek wątpliwości 

związanych z przetwarzaniem dotyczących wykonawcy danych, proszę skontaktować z nim pod 

adresem e-mail: iod@word.katowice.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora; 

3) Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu: 

a. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843  z późn. zm) – dalej Pzp; 

b. w przypadku wyboru oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej - w celu podpisania i realizacji 

umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą Pzp. 

4) Odbiorcami danych osobowych wykonawcy będą lub mogą być: 

a. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 

8 oraz art. 96 ust. 3 i 3a ustawy Pzp; 

b. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 

o  Ustawę z dnia 26 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1429 z późn. zm.) oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów 

prawa; 

c. podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.); 

d. podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

(ePUAP, itp.); 

e. podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz 

świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych 

w  WORD systemów informatycznych; 

f. upoważni pracownicy WORD; 

g. upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w przypadku 

kontroli); 

h. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (organy administracji publicznej, 

Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy itp.). 

5) Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4  lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie 

przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na 

podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (składnicy akt), chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

6) Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

mailto:iod@word.katowice.pl
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z  ustawy Pzp, ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w postępowaniu 

o  udzielenie zamówienia publicznego; 

7) Wykonawca posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich  danych osobowych (skorzystanie 

z  prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

8) Gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 

Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00); 

9) Wykonawcy nie przysługuje: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

10) W odniesieniu do danych osobowych wykonawcy, dane nie będą polegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

   

Załączniki do specyfikacji:  

1) Umowa (wzór) wraz załącznikami. 

2) Druk OFERTA – do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty. 

3) Wykaz wykonanych robót budowlanych spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia – do wypełnienia przez wykonawców 

i przekazania zamawiającemu na każde jego wezwanie. 

4) Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, spełniających wymagania określone w punkcie 5.4. SIWZ – do wypełnienia przez 

wykonawców i przekazania zamawiającemu na każde jego wezwanie. 

5) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – do wypełnienia przez inne podmioty i załączenia do oferty. 

6) Dokumentacja będąca w posiadaniu zamawiającego: Poniższa dokumentacja stanowi załącznik 

do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: 

https://www.word.katowice.pl lub www.bip.word.katowice.pl 

a. Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

Zatwierdzam: 

Z-ca Dyrektora Krzysztof Przybylski  

http://www.bip.word.katowice.pl/
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Załącznik nr 1 do specyfikacji 

UMOWA (WZÓR) 

zawarta w dniu ........................ w  pomiędzy: 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach z siedzibą: 40-507 Katowice, ul. Francuska 78  

NIP ………………………. 

REGON ………….…zwanym dalej 'Zamawiającym', który reprezentują: 

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

a firmą: ....................................................................................................................................................................... 

z siedzibą  ................................................................................................................. ... 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ........................................... Wydział .............................. pod 

numerem ........................., NIP: .................................... zwaną dalej 'Wykonawcą', którego reprezentują: 

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

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

.......................... pod nr ....................., o następującej treści: 

§ 1 

Definicje 
W niniejszej umowie następujące terminy przyjmują znaczenia przypisane im poniżej: 

1. Użyte w niniejszej Umowie zwroty będą rozumiane w następujący sposób: 

1) Umowa - niniejszy akt umowy, 

2) Zabezpieczenie Wykonania - zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

3) Twórca - twórca w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, 

4) Informacje poufne - wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją Umowy, 

w szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz inne tajemnice prawnie 

chronione, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, w szczególności zaś te, dla których 

w dowolnej formie zastrzeżono ich poufność, 

5) Etap - etapami realizacji prac są oznaczone w harmonogramie rzeczowo-finansowym: Koncepcja, 

Projekt oraz Roboty budowlane, 

6) Roboty dodatkowe – roboty budowlane nieobjęte przedmiotem Umowy, niezbędne do jego 

prawidłowego wykonania   

7) Dokumenty Wykonawcy – wszelkie utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. z 2016 r. Nr 90 poz. 666 z późn. zm.) oraz 

opracowania niebędące utworami w rozumieniu cytowanej ustawy, które zostały wykonane lub 

dostarczone przez Wykonawcę na mocy umowy w ramach realizacji robót, w szczególności: 

obliczenia, programy i inne oprogramowanie rysunki, schematy, zestawienia materiałowe, podręczniki, 

modele, opisy techniczne oraz inne dokumenty, projekty wykonawcze, instrukcje obsługi i konserwacji 

oraz dokumentację powykonawczą, 

8) Sieci głównej  Katowickie Wodociągi S.A., 

9) Zarządca dróg – podmiot rozumiany w świetle art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 

2016 nr 1440 z późn. zm.) lub zarząd nieruchomości wspólnej, 

10) Koncepcja – wstępna faza prac projektowych, zaproponowana przez Wykonawcę, uwzględniająca 

założenia Programu Funkcjonalno – Użytkowego, zawierająca w szczególności proponowane 

rozwiązania lokalizacyjne, technologiczne i materiałowe dotyczące realizacji zadania, 

11) Projekt – dokumentacja techniczna wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami 

konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę, sporządzana przez Wykonawcę, 

12) Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego, 

13) Roboty budowlane – roboty, o których mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), 

14) Odbiór – odbiór robót budowlanych, w tym odbiór częściowy lub odbiór techniczny lub odbiór 

końcowy, 

15) Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, 

w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane 

z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami 

zarządzania drogą. 
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§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia w formule „zaprojektuj 

i wybuduj” polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót 

budowlanych polegających na rozdziale istniejącej kanalizacji ogólnospławnej poprzez zaprojektowanie 

i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: „Modernizacja systemu kanalizacyjnego na 

terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach” zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 

………………………….  

Zakres zamówienia obejmuje III etapy: 

1) I ETAP  

projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 450mb w zakresie średnic od 

d:200mm do d:300mm;wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie 

robót budowlanych:  

a. koncepcja – do wykonania w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy; 

b. projekt – do wykonania w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

2) II ETAP  

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe oraz roboty ziemne montażowe.  

3) III ETAP  

Odbudowa nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników oraz odtworzenie składników 

zagospodarowania terenu tj. zieleni oraz ogrodzeń naruszonych w trakcie prowadzonych robót 

kanalizacyjnych. 

Etap II i III – roboty budowlane – do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy zawarty w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, która wraz z ofertą Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca przyjmuje do wykonania koncepcję, dokumentację projektową oraz roboty budowlane 

niezbędne do oddania przewidzianego Umową przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, w szczególności z Programem Funkcjonalno – Użytkowym i ofertą Wykonawcy, 

mającymi zastosowanie normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

§ 3 

Oświadczenia Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, że:  

1) Dysponuje wiedzą, doświadczeniem, środkami finansowymi i technicznymi oraz potencjałem 

niezbędnym do wykonania całości inwestycji oraz wszystkich obowiązków wynikających z umowy 

oraz oświadcza, że znany jest mu cel inwestycji, zapoznał się ze wszelkimi uwarunkowaniami 

formalno-prawnymi związanymi z realizacją inwestycji oraz spełnia wszystkie warunki określone 

w SIWZ. 

2) Posiada uprawnienia umożliwiające wykonanie umowy. 

3) Przy wykonywaniu umowy zachowa najwyższą staranność wynikającą z zawodowego charakteru 

świadczonych usług. 

4) Użyte do realizacji przedmiotu umowy materiały będą nowe i nie będą pochodziły z serii wycofanych 

lub wycofywanych z produkcji. Zaproponowane urządzenia będą posiadały parametry zgodne 

z przedstawioną ofertą Wykonawcy i PFU. 

5) Przed zawarciem umowy uwzględnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na należyte 

wykonanie przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia, a ponadto oświadcza, że 

zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami (i w całości je akceptuje), które są niezbędne 

i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

§ 4 

Prawa autorskie 

1. Wszelkie zapisy dotyczące praw autorskich należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a uregulowania w nim zawarte dotyczą wyłącznie kwestii 

związanych z autorskimi prawami majątkowymi oraz osobistymi.  

§ 5 

Terminy realizacji inwestycji 

1. Datą wejścia w życie Umowy jest data jej podpisania. 
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2. Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania 

umowy, tj.   

1) Projekt - w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, a w tym Koncepcję - w terminie 2 

miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2) Roboty budowlane (z podziałem na roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne montażowe oraz 

roboty odtworzeniowe – II ETAP i roboty porządkowe i odtworzeniowe tj.III ETAP – do 10 miesięcy 

od dnia podpisania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 1 

koncepcji wraz harmonogramem rzeczowo-finansowym uwzględniającym terminy oznaczone w ust. 2. 

Harmonogram powinien zostać sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

Koncepcja i harmonogram rzeczowo-finansowy będą wymagały akceptacji Zamawiającego co do zawartych 

danych i stopnia prezentowania ich szczegółowości. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą 

Zamawiającego dopuszcza się korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

4. Wykonawca winien przechowywać na placu budowy kopię harmonogramu rzeczowo-finansowego 

sporządzonego w formie ukazującej faktyczny postęp wszystkich elementów realizacji zadania w odniesieniu 

do terminów wskazanych w harmonogramie. 

5. Niedotrzymanie terminów wykonania określonych harmonogramem rzeczowo-finansowym spowoduje 

naliczanie kar umownych. Kary umowne będą naliczane oddzielnie za każdy Etap, zgodnie z Etapami oraz 

terminami ich realizacji oznaczonymi w ust. 2 oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

6. Wykonawca zapewnia, że terminy określone harmonogramem rzeczowo-finansowym uwzględniają 

wykonanie wszelkich prac koniecznych do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ofertą za wykonanie 

przedmiotu zamówienia objętego niniejszą Umową, w wysokości: 

- netto ………………………….PLN, 

(słownie: …………………………………………………………………………………..) 

plus podatek VAT (23%) w kwocie: ……………………….PLN, 

co łącznie stanowi kwotę brutto: …………………………PLN 

(słownie: …………………………………………………………………………………..) 

w tym za: 

ETAP Przedmiot zamówienia Cena 

ryczałtowa 

netto 

Podatek 

VAT 

Cena ryczałtowa 

brutto 

I Projekt z koncepcją    

II Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, 

ziemne i montażowe 

   

III Roboty odtworzeniowe, i porządkowe    

 RAZEM    

2. Ustalona wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie, które 

jest stałe i niezmienne przez okres obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 oraz § 16 

Umowy. 

3. Wartość wynagrodzenia stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za całość prac wykonywanych przez 

Wykonawcę zgodnie z Umową, w tym również za przeniesienie majątkowych praw autorskich. 

4. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoim wynagrodzeniu wszelkie pozycje i koszty, niezbędne 

do prawidłowej realizacji zamówienia, wynikające z wymagań Umowy, na podstawie własnych kalkulacji 

i szacunków. 
5. Wszelkie niedokładności lub niewłaściwe oszacowanie zakresu prac i robót budowlanych wskazanych 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym nie będzie miało żadnego wpływu na ważność Umowy oraz nie 

zwolni Wykonawcy z wykonania przedmiotu umowy, jak również nie będzie stanowiło podstawy do 

roszczeń ze strony Wykonawcy. 

6. Strony ustaliły, że płatność wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie faktur VAT wystawianych 

przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

7. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur częściowych za zrealizowaną część umowy 

w związku z ukończeniem każdego, oznaczonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, elementu 

realizacji zadania. 
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8. Wykonawca może wystawić fakturę końcową VAT za III etap realizacji umowy po wykonaniu całej 

inwestycji, dostarczeniu pełnej dokumentacji powykonawczej oraz po dokonaniu odbioru końcowego.  

9. Wykonawca może wystawić faktury częściowe, uwzględniając poniższe zasady:  

a. łączna zafakturowana wysokość wynagrodzenia dotyczącego wykonania Projektu i  uzyskania 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nie może przekroczyć 10% wartości 

wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w ust. 1, 

b. łączna zafakturowana wysokość wynagrodzenia dotyczącego całości robót 

przygotowawczych i rozbiórkowych oraz robót ziemnych i montażowych nie może 

przekroczyć 70% wartości wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w ust. 1. 

c. pozostała wartość wynagrodzenia, dotycząca robót odtworzeniowych i porządkowych, 

zostanie zafakturowana z uwzględnieniem ust. 8. 

10. Podstawą do wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie prac i robót składających się na przedmiot 

Umowy oraz oznaczone w niniejszej umowie protokoły odbioru dla Robót budowlanych (protokoły odbioru 

częściowego, protokoły odbioru technicznego, protokół odbioru końcowego) oraz protokół zdawczo-

odbiorczy dla Projektu, podpisane bez zastrzeżeń przez: 

a. w przypadku prac projektowych – powołaną przez Zamawiającego komisję odbiorową w skład 

której obowiązkowo wchodzi Inspektor nadzoru i przez przedstawiciela Wykonawcy, 

b. w przypadku robót budowlanych - powołaną przez Zamawiającego komisję odbiorową w skład 

której obowiązkowo wchodzi Inspektor nadzoru i przez przedstawiciela Wykonawcy. 

11. Warunkiem zapłaty każdej z wystawionych faktur VAT jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W przypadku realizacji 

zamówienia bez udziału podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z każda fakturą 

VAT oświadczenia, że realizował zakres zamówienia siłami własnymi.  

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę, wszystkich wymaganych Umową dokumentów, 

o których mowa powyżej, w szczególności dowodów zapłaty wskazanych w ust. 11, Zamawiający 

wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganych 

dokumentów. Za okres wstrzymania płatności z wyżej wskazanych przyczyn, Wykonawcy nie przysługują 

odsetki ustawowe. 

13. W przypadku braku przedłożenia dowodu zapłaty, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający będzie 

postępował zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy. 

14. Zamawiający zapłaci fakturę przelewem, w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz ze wszystkimi wymaganymi Umową dokumentami.  

§ 7 

Projektowanie 

1. Sporządzony przez Wykonawcę Projekt przygotowany będzie przez wykwalifikowanych projektantów, 

będących inżynierami lub innymi fachowcami spełniającymi kryteria podane w SIWZ. 

2. Dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, opracowana w ramach Umowy, będzie wykonana 

w ilości egzemplarzy określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, z zastrzeżeniem, iż do 

weryfikacji dokumentacji projektowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji, 

natomiast komplet dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez organ administracji architektoniczno - 

budowlanej zostanie dostarczony przez Wykonawcę wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę. 

3. Każdorazowo przekazywanie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot zamówienia, będzie 

dokonywane w siedzibie Zamawiającego, w terminach określonych w Umowie, w tym w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. 

4. Przekazywana dokumentacja projektowa będzie zaopatrzona w szczegółowy wykaz opracowań i pisemne 

oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z Umową, mającymi zastosowanie normami, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami 

prawa oraz jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz gotowa do odbioru. Do 

przekazywanej dokumentacji Wykonawca dołączy uzgodnienia z Eksploatatorem sieci a także z właścicielem 

nieruchomości objętych Projektem. Dokumentacja projektowa podlega przyjęciu i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego. Weryfikacja dokumentacji pod względem jej zgodności z warunkami Umowy będzie 

natomiast dokonywana na warunkach określonych w ust. 6 i dalszych niniejszego paragrafu.  

5. Na etapie projektowania, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przedstawiania Zamawiającemu 

warunków zajęcia terenu. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji proponowanych rozwiązań. 

6. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej będzie podpisany 

przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy. 

7. Przekazana dokumentacja projektowa podlegać będzie weryfikacji przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od 

dnia jej przekazania. Dla weryfikacji dokumentacji Zamawiający może korzystać z konsultantów 

zewnętrznych, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w przedłożonej 
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dokumentacji projektowej, bieg wskazanego powyżej terminu jej weryfikacji liczy się na nowo od momentu 

przedłożenia przez Wykonawcę poprawionej dokumentacji projektowej. Okres weryfikacji i akceptowania 

dokumentacji projektowej zgodnie z powyższymi ustaleniami nie może spowodować wydłużenia terminu 

realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, oddelegować na naradę 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego projektanta odpowiedzialnego za sporządzenie dokumentacji 

projektowej, stanowiącej przedmiot weryfikacji przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o stwierdzonych 

nieprawidłowościach przekaże (protokołem zdawczo-odbiorczym) poprawioną, zgodnie z uwagami 

Zamawiającego, dokumentację z wyszczególnieniem sposobu usunięcia tychże nieprawidłowości. 

9. W odniesieniu do poprawionej przez Wykonawcę, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, dokumentacji 

projektowej, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6 i 7. 

10. Dokumentem potwierdzającym sprawdzenie i zaakceptowanie przez Zamawiającego, oznaczonej do 

przygotowania dokumentacji projektowej, będzie sporządzony po weryfikacji, przeprowadzonej na zasadach 

określonych powyżej, podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy.  

11. W przypadku opracowania przez Wykonawcę wadliwej dokumentacji projektowej Zamawiającemu 

przysługuje odpowiednio prawo: 

1) żądania bezpłatnego usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na 

wysokość związanych z tym kosztów, albo; 

2) zlecenia usunięcia wad, usterek lub niedoróbek osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo; 

3) odstąpienia od Umowy, jeżeli stwierdzone wady lub usterki uniemożliwiają zgodną z warunkami 

Umowy realizację Przedmiotu Umowy na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. 

12. Zamawiający zastrzega, że przyjęcie i zaakceptowanie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za jej sporządzenie w sposób zgodny z warunkami Umowy i ustawą Prawo budowlane 

wraz z aktami wykonawczymi. Wykonawca będzie zobowiązany przedkładać Zamawiającemu kopie 

wszystkich dokumentów przedłożonych we właściwych organach administracji architektoniczno-budowlanej 

lub nadzoru budowlanego, zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane wraz 

z aktami wykonawczymi. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady lub 

usterki polegające na niezgodności z Umową, a w szczególności, gdy dokumentacja projektowa: 

1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający 

z okoliczności lub jej przeznaczenia; 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego; 

3) nie nadaje się do założonego przez Zamawiającego celu Umowy, 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. 

2. Wykonawca lub podwykonawca chcący powierzyć część prac w ramach realizacji przedmiotu Umowy 

odpowiednio podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, obowiązani są stosować się do postanowień 

niniejszego paragrafu. Niewypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązków w nim 

określonych stanowi podstawę do natychmiastowego żądania przez Zamawiającego usunięcia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z realizacji Umowy, a w przypadku podwykonawców 

realizujących roboty budowlane, do ich usunięcia z terenu budowy.  

3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo 

lub dokonać jej zmiany, jest zobowiązany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu do akceptacji projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany. 

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, musi spełniać w szczególności następujące wymagania: 

1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego zakresu; 

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie zleconego zakresu, który stanowi 

część zamówienia określony Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca 

będzie zobowiązany do wskazania Zamawiającemu zakresu prac powierzonego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w odniesieniu do zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego; 



16 

3) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 

jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno 

odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym; 

4) Okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

5) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 

żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo 

(oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę); 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosi 

pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu jej zmiany, jeżeli projekt tej umowy lub projekt jej 

zmiany: 

1) Nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym 

dotyczących: 

a. sytuacji, gdy zaproponowany podwykonawca pozostaje z Zamawiającym w sporze sądowym 

lub pozasądowym, 

b. niezgodności zakresu prac objętych projektem umowy z Umową lub z innymi postanowieniami 

Umowy. 

2) Przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconego zakresu. 

7. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 

lub projektu jej zmiany, projekt umowy o podwykonawstwo uważa się za zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. Wraz z kopią umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 

dokument potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich należności na rzecz swoich 

podwykonawców zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umów wiążących Wykonawcę 

z podwykonawcami.  

10. W przypadku braku płatności należnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz przedstawi dokumenty, z których wynika uzasadniające 

wstrzymanie lub odmowę zapłaty. Każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek nieuzasadnionego 

niedokonania przez Wykonawcę płatności na rzecz podwykonawcy będzie traktowany jako naruszenie 

obowiązków umownych przez Wykonawcę. 

11. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

wystąpi do Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane prace 

wówczas Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o zajęcie stanowiska, w tym zgłoszenie zastrzeżeń 

w formie pisemnej dotyczących zgłoszonego żądania, wyznaczając Wykonawcy ku temu termin nie krótszy 

niż 7 dni od dnia otrzymania informacji. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zastrzeżeń, o których mowa w ust. 11, 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. 

13. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczy 

wyłącznie wynagrodzenia wymagalnego przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

14. Bezpośrednia zapłata dokonana przez Zamawiającego obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, kaucji gwarancyjnej i kwoty wynagrodzenia zatrzymanej na poczet Zabezpieczenia Wykonania, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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15. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

§ 9 

Plac budowy 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie 7 

dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do rozpoczęcia robót budowlanych, dla których 

konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych . W zakresie robót 

budowlanych zgłoszenie gotowości nie może nastąpić wcześniej niż przed uzyskaniem wszystkich 

wymaganych dla całego zadania ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzyskał pozwolenia na budowę dla wszystkich objętych przedmiotem 

Umowy części zadania, Zamawiający może wyrazić zgodę na przekazanie placu budowy dotyczącego 

określonych części zadania, dla których ostateczne pozwolenia zostały już uzyskane.  

3. Wykonawca będzie utrzymywał czystość na placu budowy oraz terenie do niego przyległym na własny koszt. 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z oczyszczaniem pasa drogowego oraz innych 

zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót, jak również koszty związane z zimowym 

utrzymaniem dróg i chodników. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za plac budowy z chwilą jego przejęcia. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) 

w okresie od dnia przekazania placu budowy do czasu odebrania przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku 

z wykonywaniem przez niego Umowy na osobach lub mieniu, w tym dotyczące nieruchomości sąsiednich, 

jak również wynikające z ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, na których realizowane są roboty oraz 

nieruchomości sąsiednich, za uszkodzenia w szczególności: budynków, budowli, drzew, krzewów, dróg, 

rowów irygacyjnych, rurociągów, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych 

oraz wszelkich urządzeń, spowodowane przez niego lub jego podwykonawcę(ów) (dalszych 

podwykonawców) przy realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznej 

naprawy uszkodzeń na własny koszt (w uzgodnieniu z zarządcą elementu uszkodzonego) oraz w razie 

konieczności wykonania wszelkich dalszych robót naprawczych zleconych przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w związku ze wszystkimi 

odszkodowaniami, stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi wydatkami prawnymi), 

powstałymi w wyniku działań, o których mowa w ustępie powyższym. 

9. Wykonawca zabezpieczy prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i podejmie 

działania celem uniknięcia powodowania tam jakichkolwiek zbędnych zakłóceń czy szkód, w szczególności 

zapewni w uzgodniony z właścicielem sposób dostępu do posesji. Wykonawca odpowiada za wszelkie skutki 

finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 

sąsiadujących z terenem budowy, w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy 

szkody. 

10. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, na własny koszt dokona inwentaryzacji fotograficznej 

i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych lub 

obiektów budowlanych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu 

w wyniku prowadzenia robót budowlanych.  

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na plac budowy. Osoby 

upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego oraz wszelkiego 

innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku na placu budowy oraz terenie przyległym do 

niego, a także za ochronę i zabezpieczenie mienia znajdującego się na placu budowy, a także mienia osób 

trzecich oraz mienia publicznego przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem powstałym na skutek 

wykonania robót. 

13. Zamawiający będzie miał prawo do kontrolowania porządku na placu budowy w każdym okresie realizacji 

zamówienia, dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy, w przypadku nieutrzymywania 

porządku na placu budowy. W przypadku, gdyby Wykonawca nie stosował się do wymogu utrzymania 

należytego porządku na placu budowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy na piśmie do uprzątnięcia placu 

budowy w terminie oznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić prace porządkowe 

niezależnemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, Wykonawca uprzątnie, usunie lub zabezpieczy z placu 

budowy, zgodnie z ustaleniami  z Zamawiającym w szczególności sprzęt Wykonawcy, nadmiar materiałów, 

złom, odpady, materiały z rozbiórki nawierzchni tj. kostka brukowa, granitowa, frez, itp. Wykonawca 

pozostawi plac budowy w czystym i bezpiecznym stanie. W przypadku, gdyby Wykonawca nie zastosował 
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się do powyższych wymagań, Zamawiający może zlecić prace porządkowe niezależnemu podmiotowi, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

15. Wykonawca na placu budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku jego 

działalności. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem, w tym 

w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający przeprowadzanie 

egzaminów państwowych oraz zapewnienia dróg dojazdowych do ośrodka. 

§ 10 

Wykonanie Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną oraz zasadami wiedzy technicznej.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z ofertą, Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, w tym Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wzorów dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o stanie realizacji przedmiotu zamówienia, 

w tym do bezzwłocznego, nie później niż w terminie 4 dni od daty wezwania, przedstawiania wszelkich 

objętych wezwaniem dokumentów lub informacji. 

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego uzyska wszelkie decyzje administracyjne, uzgodnienia, 

nadzory branżowe, opinie, licencje itp., potrzebne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 

i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem 

i wypełnieniem decyzji ponosi Wykonawca.  

6. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym oraz właścicielami istniejącej infrastruktury niezbędne przełączenia 

technologiczne związane z bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek instalacji istniejącej na placu budowy.  

7. Działania, powodujące przestój istniejących urządzeń i ciągów technologicznych, nie będą rozpoczynane bez 

uzgodnienia z ich eksploatatorem. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej, nie później 

niż 5 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu działań.  

8. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży szczegóły organizacji i metod przyjętych do realizacji 

robót.  

9. W przypadku odnalezienia na placu budowy przedmiotów wartościowych, niebezpiecznych i innych 

pozostałości interesujących pod względem geologicznym, historycznym czy archeologicznym, Wykonawca 

zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego i odpowiednie organy. Wszelkie koszty 

związane z dokonanym znaleziskiem, w tym w szczególności koszty zabezpieczenia oraz badań obciążają 

Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia badań i innych czynności 

wskazanych przez odpowiednie organy. 

10. Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych właścicieli nieruchomości i użytkowników 

infrastruktury oraz inne podmioty o planowanej dacie rozpoczęcia robót, w terminie nie później niż 7 dni 

przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

11. Wykonawca, przy wykonywaniu robót budowlanych, zobowiązany jest do stosowania wyrobów 

budowlanych, odpowiadających: 

a. wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 – ustawy Prawo Budowlane; 

b. wymogom ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.); 

c. wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

12. Wykonawca, przed zastosowaniem wyrobów budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych, uzyska 

akceptację Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych, po przedstawieniu: 

wniosku materiałowego wraz z dokumentami, tj. w szczególności: świadectwem zgodności z Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi lub europejskimi aprobatami technicznymi. 

13. Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób, jakiekolwiek materiały czy 

wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny sposób niezgodne z niniejszą umową, to Zamawiający 

będzie mógł takie materiały lub wykonawstwo odrzucić powiadamiając o tym Wykonawcę. Wykonawca 

wówczas bezzwłocznie usunie wadę i zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać wymaganiom 

niniejszej umowy oraz usunie z terenu budowy wadliwy materiał. 

14. Wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty wykonania badań, inspekcji, pomiarów oraz prób, 

o których mowa powyżej, w przypadku stwierdzenia na ich podstawie wadliwości materiałów lub 

wykonawstwa, obciążają Wykonawcę. 

15. W przypadku, gdy dla całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność realizacji robót 

dodatkowych, nieobjętych zakresem przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

poinformowania Zamawiającego o konieczności ich wykonania i uprzedniego pisemnego przedstawienia 



19 

zakresu, wartości i czasu ich wykonania. Ww. informacja powinna być zatwierdzona przez Zamawiającego, 

a w przypadku zmian dotyczących dokumentacji projektowej, również przez Projektanta.   

16. Przy realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

a. przestrzegania przepisów bhp, p.poż. i ochrony środowiska, w tym zagospodarowania odpadów; 

b. bieżącego prowadzenia dokumentacji budowy (robót) i terminowego sporządzenia 

dokumentacji powykonawczej; 

c. zabezpieczenia i zgłoszenia wszelkich odkryć i wykopalisk o znaczeniu historycznym 

właściwym organom i Zamawiającemu oraz zapewnić na swój koszt nadzory archeologiczne. 

17. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w zwołanych przez Zamawiającego naradach, do uczestnictwa 

w których wyznaczy umocowanego przedstawiciela. 

§ 11 

Odbiory 

1. Odbiory w okresie realizacji prac 

1) Wykonane prace i roboty podlegać będą odbiorom, zgodnie z warunkami Umowy, w szczególności 

z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

2) Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu roboty do odbioru częściowego, technicznego lub 

końcowego w czasie obowiązywania umowy, przedkładając stosowną dokumentację zawierającą: 

a. protokoły odbiorów częściowych; 

b. protokoły odbiorów technicznych; 

c. protokoły z prób szczelności; 

d. oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia; 

e. nagranie wraz z raportem z inspekcji TV (dotyczy rur, złączy i studni); 

f. o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, odtworzeniu składników zagospodarowania lub 

wypłacie odszkodowania oraz o spełnieniu ewentualnych dodatkowych warunków udzielonej 

zgody; 

g. projekt wykonawczy wraz z naniesionymi zmianami; 

h. dziennik budowy; 

i. atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, w tym w szczególności zabudowanych 

materiałów i urządzeń; 

j. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej i na nośniku DWG lub DXF 

lub SHAPE; 

k. karty inwentaryzacyjne studni w wersji papierowej i na nośniku w formacie JPG; 

l. badanie zagęszczenia podsypki/obsypki, zasypki (w przypadku, jeśli były wykonywane 

wykopy); 

m. zestawienie wykonanych długości i średnic rurociągów zgodnie z geodezyjną inwentaryzacją 

powykonawczą; 

n. zestawienie wykonanych sięgaczy; 

o. dokumentację fotograficzną z realizacji zamówienia, 

p. wkład do zapisu OT (cały zabudowany materiał w rozbiciu na długości, średnice, wartości, 

wielkości zgodnie z inwentaryzacją geodezyjną – długości sieci mierzone w osiach), 

q. inne dokumenty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, w tym Programu Funkcjonalno-

Użytkowego. 

3) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o dacie i miejscu czynności odbiorowych podwykonawcę, 

który realizował objęte danym odbiorem prace. Tożsame zobowiązanie winno dotyczyć dalszych 

podwykonawców.  

4) Odbiorów częściowych robót w tym robót zanikających i ulegających zakryciu, które zgłasza 

Wykonawca, dokonuje Inspektor Nadzoru. Dokonanie odbioru potwierdza się wpisem do Dziennika 

Budowy. 

5) W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę robót zanikowych i ulegających zakryciu Wykonawca, 

na żądanie Zamawiającego, obowiązany jest do ich odkrycia, na własny koszt i ryzyko. 

6) W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, Wykonawca usunie wady w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

7) Jeżeli w toku czynności odbioru prac lub robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający 

może: 

a. odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wskazując jednocześnie termin usunięcia wad i datę 

kolejnego odbioru; 

b. dokonać odbioru wyznaczając termin usunięcia wad; 

c. odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia; 
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d. żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

8) Zamawiający powoła komisję odbiorową i rozpocznie czynności związane z końcowym odbiorem 

przedmiotu umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia w Dzienniku Budowy przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz po zweryfikowaniu kompletności dokumentacji 

powykonawczej.  

2. Przeglądy w okresie rękojmi i gwarancji 
1) Zamawiający wyznacza coroczny przegląd gwarancyjny i końcowy przegląd gwarancyjny robót przed 

upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

2) Zamawiający przystąpi do czynności związanych z końcowym przeglądem gwarancyjnym przedmiotu 

umowy, tj. dokonywanym przed upływem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, w terminie 14 dni 

przed zakończeniem okresu gwarancji. 

§ 12 

Warunki gwarancji jakości i rękojmi 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady robót będących 

przedmiotem Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 24 miesiące. 

2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości robót oraz 

zastosowanych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń), zgodnie ze wzorem Dokumentu udzielenia 

gwarancji jakości stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy i przekaże wystawiony dokument 

Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą końcową. Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić 

jednocześnie kartę gwarancyjną. W przypadku niewydania karty gwarancyjnej we wskazanym terminie 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania płatności faktury końcowej do czasu otrzymania 

dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2 powyżej, zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej 

Umowie oraz w Dokumencie udzielenia gwarancji jakości. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie o którym mowa w § 6 Umowy 

obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających 

z udzielonych gwarancji. 

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń 

przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową. 

6. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru 

końcowego. 

7. Wykonawca udziela gwarancji na okres nie krótszy niż 3 lata, lub dłuższy  tj. ………………….. (zgodnie ze 

złożoną ofertą) który rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego. 

8. Jeżeli okres gwarancji na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania robót, udzielonej Wykonawcy 

przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy, niż okres gwarancji udzielonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji 

udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji 

prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, 

gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca uzyska 

prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego. Wszelkie koszty z tym 

związane pokrywa Wykonawca. 

9. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 

skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

10. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty 

ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę lub usterkę na inne miejsce.  

11. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

12. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie 

(w  szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron) lub w przypadku konieczności 

natychmiastowego usunięcia wad lub usterek, Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do 

usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty 

z tym związane pokryje z Zabezpieczenia Wykonania lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych 

kosztów. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad lub usterek przewyższać będą kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, 

w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

13. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakości, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, 

który upłynął od czasu zgłoszenia usterki do momentu jej usunięcia. 
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14. Zamawiający może zażądać usunięcia wad lub usterek w sposób przez siebie określony, a Wykonawca 

związany jest żądaniem Zamawiającego. 

§ 13 

Inspektor Nadzoru 

1. Funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełni: ………………………………….. 

2. Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełni: ………………………………... 

3. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do: 

a. podejmowania zobowiązań finansowych związanych z niniejszą umową; 

b. zmian postanowień zawartej umowy; 

c. składania oświadczeń w imieniu Zamawiającego, wykraczających poza zakres jego 

obowiązków. 

4. Inspektor Nadzoru będzie pełnić obowiązki, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane. Inspektor 

Nadzoru będzie koordynował czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane. 

5. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli zajdzie konieczność 

wydania polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia a wydający polecenie 

powinien wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych. 

6. Inspektor Nadzoru w czasie trwania robót jest zobowiązany do działań wynikających z przepisów prawa, 

a w  szczególności: 

a. kontrolowania zgodności prowadzenia robót z umową i dokumentami budowy; 

b. kontrolowania jakości robót i zastosowanych materiałów, 

c. kontroli terminowości wykonania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

d. kontrolowania przestrzegania Prawa budowlanego i odpowiedniego prowadzenia dokumentów 

budowy; 

e. współpracy z organami nadzoru budowlanego; 

f. opiniowania wszelkich wniosków składanych do Zamawiającego przez Wykonawcę; 

g. uzgodnienia z Zamawiającym spraw wymagających jego akceptacji oraz bieżącego składania 

informacji o realizacji umowy. 

7. Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji wynikających z zakresu uprawnień Inspektora 

Nadzoru. 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………………… PLN (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………...) zostało 

wniesione w formie ………………………………... 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu ewentualnych roszczeń Zamawiającego 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia żądania zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wypadku jakiegokolwiek niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy 

przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadkach: 

a. niezapłacenia przez Wykonawcę kwoty należnej Zamawiającemu powstałej w związku 

z realizacją Umowy, w szczególności związanej ze szkodą osób trzecich, powstałą z winy 

Wykonawcy; 

b. zaistnienia okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. 

5. Zabezpieczenie Wykonania będzie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 

a. 70% wartości Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu 

końcowego odbioru przedmiotu umowy; 

b. 30% wartości Zabezpieczenia Wykonania w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za 

wady, o ile wcześniej Zamawiający nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia z tytułu 

Zabezpieczenia Wykonania. 

6. W przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2, Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłużenia ważności złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Niezłożenie przez Wykonawcę przedłużenia ważności złożonego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy może stanowić podstawę do zatrzymania, z płatności należnej Wykonawcy, kaucji gwarancji 

w wysokości równej wartości niedostarczonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kaucja 

zostanie zwrócona na wezwanie Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowej gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub w przypadku uznania przez 
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Zamawiającego, że roboty zostały wykonane należycie lub po upływie okresu rękojmi i gwarancji, 

pomniejszone o ewentualne kwoty wynikające z roszczeń Zamawiającego.   

7. Do zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w szczególności do jego formy, mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

§ 15 

Zmiana Umowy 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w firmie aneksu 

do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany 

umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust.1pkt.1,2,4 i 5 PZP.  

§ 16 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca: 

a. porzuca roboty, lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar nierealizowania swoich 

zobowiązań według Umowy; 

b. bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy i pomimo 

dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie przystąpił do niej w tym terminie; 

c. bez uzasadnionych przyczyn przerwie realizację przedmiotu Umowy i nie będzie go realizował 

pomimo wezwania Zamawiającego; 

d. ze względu na okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność zgodnie z Umową pozostaje 

w opóźnieniu w wykonaniu któregokolwiek etapu realizacji inwestycji zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

e. podzleca całość lub część przedmiotu Umowy lub dokonuje cesji Umowy, bez pisemnej zgody 

Zamawiającego; 

f. nie wykonuje lub wykonuje wadliwie przedmiot Umowy, i nie usunie naruszenia w terminie 7 

dni od dnia wezwania lub – jeśli usunięcie w tym terminie nie będzie możliwe – nie przystąpi 

do jego usuwania lub po rozpoczęciu usuwania bezzasadnie od niego odstąpi lub nie ukończy 

w odpowiednim terminie; 

g. opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji umowy lub wyodrębnionej jej części 

(Etapu) i jest prawdopodobne, że nie zdoła go ukończyć w umówionym terminie, Zamawiający 

może bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu  odstąpić od Umowy przed upływem 

terminu jej wykonania; 

h. rażąco narusza przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej, 

ochronie środowiska, czy ustawy o odpadach;  

i. okaże się niewypłacalny lub w stosunku do wykonawcy został złożony wniosek o wszczęcie 

postępowania naprawczego lub zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub postępowanie 

likwidacyjne; 

j. proponuje osobie będącej pracownikiem Zamawiającego zatrudnienie lub korzyść majątkową za 

jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od podjęcia działania związanego z przedmiotem 

Umowy; 

k. nie posiada umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy oraz 

ubezpieczeń wymaganych przez Zamawiającego. 

l. w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach; 

m. w przypadku zaistnienia siły wyższej 

2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wskazanych przyczyn uprawniających Zamawiającego do 

odstąpienia od Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonania prawa do odstąpienia od Umowy 

w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o przyczynie. 

3. Postanowienie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, nie umniejszy innych praw Zamawiającego według 

Umowy lub z innego tytułu, w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych. 

4. Od momentu skutecznego odstąpienia, Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym 

w zakresie czynności inwentaryzacji, w tym przekazując wszelką dokumentację niezbędną do ustalenia 

wartości prac oraz ich rozliczenia.  

Ponadto Wykonawca po odstąpieniu na etapie  

a. projektowania sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 

poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem wartości wykonanych 
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opracowań projektowych według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je Zamawiającemu, 

który dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie 

z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań projektowych. 

b. wykonywania robót budowlanych: wstrzyma roboty, z wyjątkiem tych, których jedynym celem 

będzie zabezpieczenie wykonanych wcześniej robót lub niezbędnych do pozostawienia placu 

budowy w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym, zabezpieczy przerwane roboty, 

stosownie do żądań Zamawiającego, zabezpieczy niezabudowany materiał, który samodzielnie 

zagospodaruje. 

5. Rozliczenie wykonanych robot budowlanych nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego 

sporządzonego przez Wykonawcę na podstawie odpowiednich katalogów nakładów rzeczowych 

i minimalnych cen robocizny, sprzętu i materiałów publikowanych w biuletynie SEKOCENBUD dla 

kwartału poprzedzającego wykonanie tych robót. 

6. Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć roboty lub zaangażować do tego jakiekolwiek inne osoby. 

Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek dóbr, dokumentów Wykonawcy i innej 

dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. 

7. Po wejściu w życie odstąpienia, Zamawiający może: 

a. wstrzymać dalsze płatności na rzecz Wykonawcy, do momentu ustalenia  wzajemnych 

wierzytelności Stron, lub 

b. odzyskać od Wykonawcy wszelkie straty poniesione przez Zamawiającego i ściągnąć należne 

mu odszkodowania, w tym naliczone kary umowne; w takim wypadku w zależności od salda 

powstałego w wyniku naliczenia powyższych należności, odpowiednia suma zostanie 

wypłacona Wykonawcy albo Zamawiającemu. 

8. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 145a 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Dopuszcza się rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. 

§ 17 

Zasady bieżącej współpracy Stron 

1. Do celów bieżącej współpracy, Strony ustanawiają osoby do kontaktów: 

1) ze strony Zamawiającego wyznaczeni 

zostają:………………………………………………..………………. 

2) ze strony Wykonawcy wyznaczeni 

zostają:……………………………………………………………………… 

2. Osoby wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do składania i przyjmowania oświadczeń 

woli, chyba że zostały odrębnie umocowane lub ich uprawnienie wynika z zasad ogólnych obowiązujących 

w chwili składania oświadczenia przepisów prawa. 

3. Zmiana osób wyznaczonych do bieżącej współpracy Stron nie stanowi zmiany umowy, lecz wymaga 

złożenia oświadczenia przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 18 

Kary umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej z tytułu: 

a. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, liczonego odrębnie dla każdego z Etapów 

w stosunku do jego wartości wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego – 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za Etap, którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień 

opóźnienia lub zwłoki; 

b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

Umowy; 

c. opóźnienia w przedłożeniu koncepcji w terminie określonym w § 5 ust. 2 pkt.1 Umowy – 

w wysokości 250,00 zł za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki; 

d. niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto wskazanego w § 6 ust.1 Umowy, 

e. opóźnienia w usunięciu wad – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 

Umowy, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, licząc od ustalonego przez Strony terminu na 

usunięcie wad; 

f. opóźnienia w terminie przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki; 
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g. naruszenie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie przeciwpożarowej, ochronie 

środowiska, ustawy o odpadach - w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

h. braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 

w wysokości 2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 Umowy, za każdy stwierdzony 

przypadek; 

i. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki; 

j. nieprzedłożenie w terminie Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmian – w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia lub 

zwłoki; 

k. nieprzedłożenie Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu jej zmian – w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 6 Umowy. 

3. Zamawiający będzie uprawniony według własnego wyboru do wyegzekwowania należności z kar umownych 

poprzez uruchomienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub poprzez potrącenie z faktury 

wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 

szkody, wraz z odsetkami. 

5. Niezależnie od opisanych powyżej kar umownych, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia na 

własny koszt szkody, powstałej przez naruszenie przez niego postanowień Umowy, które były podstawą 

naliczenia kar umownych. 

6. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania przedmiotu Umowy, ani 

z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie wynikają z Umowy. 

§ 19 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące 

w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane 

w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: 

projektantów, kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.  

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 
2. W związku z powyższym Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby 

przedstawić Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np.  

a. oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 

c. inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków 

pracownika. Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, 

zgłoszony zgodnie z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na 

umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. 

3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez 

Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów 

(np.  Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej 

osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez 

Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

§ 20 

Cesja wierzytelności] 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy 

na osobę trzecią, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca, oświadcza, że cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej 

zgody Zamawiającego są względem Zamawiającego bezskuteczne. 
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§ 21 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji umowy: 

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 2 milionów zł (słownie: 

dwa miliony złotych) oraz; 

2) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na kwotę w wysokości co najmniej 500.000,00 zł 

(słownie: pięćset tysięcy złotych).  

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej 

braku innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, przedłożyć Zamawiającemu 

kserokopię polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w terminie do 14 dni 

kalendarzowych. 

3. Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedłożenia Zamawiającemu 

kserokopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzającego że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego 

wystawienia. 

4. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie 

Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa 

w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności  wystąpi konieczność przedłużenia terminu 

realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego ubezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres 

wynikający z aneksu do umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych 

niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na terenie 

wykonywania prac lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich 

oraz z tytułu zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy mogące wystąpić roszczenia w pełnej wysokości. 

§ 22 

Poufność informacji 

1. Strony Umowy oraz osoby przez nie zatrudnione lub współpracujące przy realizacji Umowy, zobowiązują się 

do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim Informacji poufnych, z zastrzeżeniem 

postanowień poniższych. 

2. Wykonawca ujawni wszystkie Informacje Poufne i inne informacje, jakich Zamawiający może wymagać 

w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje się do Umowy. 

3. Strony zobowiązane są w szczególności do: 

a. nieujawniania i nierozpowszechniania Informacji Poufnych; 

b. niewykorzystywania Informacji Poufnych do celów innych niż realizacja Przedmiotu Umowy; 

c. przechowywania Informacji Poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom 

nieuprawnionym oraz zabezpieczenia Informacji Poufnych drugiej Strony w taki sposób, w jaki 

Strona zabezpiecza własne informacje tego rodzaju.  

4. Ujawniane, rozpowszechniane i udostępniane Informacji poufnych, w jakikolwiek sposób osobom trzecim, 

może się odbyć wyłączenie za wyraźną, uprzednią zgodą drugiej Strony, wyrażoną na piśmie, pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy. 

5. Strony zachowują prawo przekazywania Informacji Poufnych dotyczących Umowy podmiotom kapitałowo 

powiązanym z każdą ze Stron, z zastrzeżeniem zapewnienia poufności takich informacji przez te podmioty. 

Niezależnie od powyższego Strony zachowują prawo przekazywania Informacji Poufnych dotyczących 

Umowy Podwykonawcom i innym podmiotom zaangażowanym przez Strony w czynności związane 

z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem zapewnienia poufności takich informacji przez te podmioty, a także 

wyłącznie na potrzeby należytej realizacji Umowy. 

6. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów: 

a. których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa; 

b. których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem 

że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji; 

c. które są powszechnie znane; 
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d. które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli obowiązujące przepisy prawa lub 

zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji 

i o  ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności; 

e. w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem 

uzyskania takich informacji na podstawie Umowy, 

7. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony 

Informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa. 

8. W wypadku, gdy Strona zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu administracji państwowej do 

ujawnienia informacji lub materiałów albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, 

zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę na piśmie oraz poinformować 

odbiorcę informacji lub materiałów o ich poufnym charakterze. 

9. Strony zobowiązują się do wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji Umowy. 

10. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku 

udostępnienia informacji, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie 

informacji dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 

11. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

a. niewykorzystywania danych uzyskanych w czasie wykonywania Umowy w sposób inny niż 

w celu wykonania Umowy; 

b. przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego, 

wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę danych uzyskanych w czasie wykonywania 

robót lub po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy w sposób naruszający postanowienia 

Umowy; 

c. łączenia się za pomocą zdalnego dostępu do systemów informatycznych Zamawiającego 

wyłącznie za pomocą bezpiecznych, szyfrowanych połączeń internetowych. 

12. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie 

dokumenty i inne materiały dotyczące Zamawiającego, a zwłaszcza dokumenty i materiały oraz inne dane 

dotyczące Zamawiającego stanowiące Informacje Poufne Zamawiającego, jakie Wykonawca otrzymał 

w czasie trwania Umowy, w związku lub przy okazji jej wykonywania w nieprzekraczalnym terminie 7 dni 

od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego. 

§ 23 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz 

podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do 

dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Katowicach. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego i  1 egz. dla 

Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY 

WYKONAWCA 



27 

Załącznik nr 1 do specyfikacji 

Nazwa firmy (wykonawcy): ..................................... 

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

Adres wykonawcy: .................................................... 

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

Województwo: ............................................................ 

NIP: ............................................................................. 

KRS: ............................................................................ 

...................................................................................... 
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 

...................................................................... 
adres e-mail wykonawcy 

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie robót na rozdział 

istniejącej kanalizacji ogólnospławnej poprzez zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach 

zadania „Modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Katowicach”. 

1) Oferujemy wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 

Łączna cena ryczałtowa netto……………………………………………….zł 

słownie złotych: ......................................................................................................... 

podatek VAT w wysokości 23% : ....................................................................... zł 

słownie złotych: ......................................................................................................... 

Cena ryczałtowa brutto……………………......................................................zł 

słownie złotych: ......................................................................................................... 

w tym: 

ETAP Przedmiot zamówienia Cena ryczałtowa 

netto 

Podatek VAT Cena ryczałtowa 

brutto 

I Projekt z koncepcją    

II Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, 

ziemne i montażowe 

   

III Roboty odtworzeniowe, i porządkowe    

 RAZEM    

Kwota określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia i nie może ulec 

zmianie ( za wyjątkiem zmiany urzędowej stawki podatku vat). W przypadku pominięcia przez wykonawcę 

przy wycenie jakiejkolwiek czynności – niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia - \Wykonawcy 

nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu , a w szczególności o dodatkowe wynagrodzenie. 

2) Oferujemy …....... -miesięczny okres gwarancji i rękojmi. 

Uwaga:  

Minimalny okres gwarancji i rękojmi wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy. 

Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji i rękojmi w druku OFERTA będzie traktowany przez 

zamawiającego jako 36-miesięczny okres gwarancji i rękojmi. 

3) Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Zakres usług przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia. 

4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:  

* dotyczące wykonawcy 
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego na podstawie 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w ogłoszeniu o zamówieniu i w punktach 5.3. i 5.4. SIWZ. 

* dotyczące innych podmiotów 
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Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w punkcie 5.3. i 5.4. SIWZ, polegamy na zasobach 

następujących podmiotów:  

a. nazwa (firma) podmiotu: ................................................................................... 

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie opisanym 

w punkcie 5.3. SIWZ; 

b. nazwa (firma) podmiotu: ................................................................................... 

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie opisanym 

w punkcie 5.4. ppkt 1) SIWZ; 

c. nazwa (firma) podmiotu: ................................................................................... 

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie opisanym 

w punkcie 5.4. ppkt 2) SIWZ. 

W załączeniu składamy dokumenty (np. zobowiązania), o których mowa w punkcie 6.4. SIWZ.  
* Niepotrzebne skreślić. 

5) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu dotyczące wykonawcy: 
* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz 

art. 24 ust. 5 pkt 2, 3 i 4) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

*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 …………………………………………………………………………………………………… 

* Niepotrzebne skreślić. 

6) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu dotyczące innych podmiotów: 
Oświadczamy, że podmioty, na których zasoby się powołujemy, wskazane w punkcie 5 lit. a)-c) druku 

OFERTA nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 

i w punkcie 5.2. specyfikacji, a odnoszącym się do art. 24 ust. 5 pkt 2, 3 i 4) Pzp. 

7) Wadium w kwocie …....................... zostało wniesione w dniu ........................................ 

w  formie:...................................................................................................................  

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: …………………………………………………………………… 

lub na adres: …………………………………………………………………………………………………. 

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

Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w okolicznościach, o których 

mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8) W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie .................................... zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy. 

9) Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

10)  W przypadku wybrania naszej oferty, zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy zobowiązujemy 

się do: 

1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 

2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych); 

2) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, na kwotę w wysokości co 

najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); 

3) złożenia przed podpisaniem umowy kserokopii  dokumentu potwierdzającego, 

że  jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 

potwierdzonej przez nas za zgodność z oryginałem ;przedłożenia Zamawiającemu kserokopii 

dokumentu potwierdzającego, że jesteśmy ubezpieczeni, poświadczonej przez nas za zgodność 

z oryginałem, po każdorazowym jej odnowieniu w terminie do 14 dni kalendarzowych. 

11) Oświadczamy, że w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy i, wykonamy i przedłożymy 

zamawiającemu harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy wraz koncepcją, uwzględniający  

wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram będzie zawierał wszelkie 

koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia, z ich podziałem na 
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poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, z uwzględnieniem 

terminów realizacji każdego z tych elementów. 

12) Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: 

* zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia: 

a. wykonanie części dotyczącej ……………........................................................................... firmie 

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

z siedzibą w ....................................................................................................................... .............. 

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi 

....................% wartości całego zamówienia. 

b. wykonanie części dotyczącej ................................................................................................ firmie 

...................................................................................................................................... z siedzibą 

w ......................................................................................................................................................

... 

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi 

....................% wartości całego zamówienia. 

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. 

* Niepotrzebne skreślić. 

13) Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim 

przedsiębiorstwem*. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które 

zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 43 mln euro. 
Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 

* Niepotrzebne skreślić 

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez 

spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie. 

14) Oświadczamy, że: 

a. *nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

Jednocześnie oświadczamy, że w sytuacji gdyby wykonawca, którego reprezentujemy, 

przystąpił do jakiejkolwiek grupy kapitałowej – niezwłocznie poinformujemy o tym 

zamawiającego. Jednocześnie oświadczamy, że w sytuacji gdyby wykonawca, którego reprezentujemy, przystąpił do jakiejkolwiek grupy kapitałowej - niezwłocznie poinformujemy o tym  

b. *należymy do grupy kapitałowej i zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień 

publicznych złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia) 

* Niepotrzebne skreślić. 

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez 

spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie. 

15) Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT, 

prowadząc działalność gospodarczą posługujemy się numerem identyfikacji podatkowej 

NIP…………………………………………..………. . 

* Niepotrzebne skreślić 

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez 

spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie. 

16) Oświadczamy, że rachunek bankowy nr: 

…………………………………………………………………………….. jest właściwy do uregulowania 

należności wynikającej z przedmiotowego przetargu, służy do rozliczeń finansowych w ramach 

wykonywanej przez nas działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym 

mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony 
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do………………………………………………….……………………………………………………………

…………………………………….…...............(proszę wskazać Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych 

do rejestru VAT. 

17) Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej:  

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

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez 

spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi podać ww. adres. 

18) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**  

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

**w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego 

wykreślenie. 

........................................ 
Podpisy osób uprawnionych 
do składania oświadczeń 

woli w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do specyfikacji 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, 

spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę: ............................................................................ 

Adres Wykonawcy składającego ofertę: ............................................................................. 

tel. ............................ faks ........................... e-mail ....................................... 

Lp. Nazwa 

i 

lokalizacja 

budowy 

Opis i zakres wykonanych robót 

budowlanych polegających budowie, 

przebudowie sieci kanalizacyjnej  

o długości co najmniej 300 mb 

Data rozpoczęcia 

i zakończenia realizacji 

robót 

(d-m-r) 

Nazwa i adres  

wykonawcy robót 

budowlanych 

Zamawiający 

(nazwa, adres, telefon) 

19)       

20)       

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacje 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. 

........................................ 
Podpisy osób uprawnionych 
do składania oświadczeń 

woli w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 4a do specyfikacji 

WYKAZ OSÓB, 

KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

spełniających wymagania określone w punkcie 5.4. 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Nazwa wykonawcy składającego ofertę 

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

Adres wykonawcy składającego ofertę: 

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

tel. ..................................... faks ................................... e-mail …………………… 

Rodzaj 

specjalności 

Imię i nazwisko osoby, 

która będzie pełnić funkcję projektanta 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

osobą (należy wpisać podstawę dysponowania osobą, 

np.: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa 

o dzieło, zobowiązanie innych podmiotów do 

oddania osoby do dyspozycji wykonawcy) 

Numer uprawnień budowlanych 

wraz 

z ich szczegółowym zakresem, 

data wydania uprawnień, 

nazwa organu który wydał 

uprawnienia, 

Doświadczenie zawodowe 

niezbędne do wykonania 

zamówienia publicznego 

spełniające wymagania 

określone w punkcie 5.4.1) 

SIWZ 

 

PROJEKTANCI  

instalacyjna 

w zakresie sieci, 

instalacji 

i urządzeń 

kanalizacyjnych 

 

 

  

   

 

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta z funkcją kierownika budowy robót w tej samej 

specjalności, pod warunkiem spełniania łącznie warunków udziału w postępowaniu przez tą osobę. 

Z wypełnionego przez wykonawcę powyższego załącznika musi wyraźnie i jednoznacznie wynikać spełnianie 

warunku, określonego w punkcie 5.4.1) i 5.4.2) SIWZ. 

........................................ 
Podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń 

woli w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 4b do specyfikacji 

WYKAZ OSÓB, 

KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
spełniających wymagania określone w punkcie 5.4. 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Nazwa wykonawcy składającego ofertę: 

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

Adres wykonawcy składającego ofertę: 

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

tel. ..................................... faks ................................... e-mail …………………… 

Rodzaj 

specjalności 

Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić 

funkcję kierownika budowy wraz 

z informacją  o podstawie do dysponowania 

osobą (należy wpisać podstawę dysponowania 

osobą, np.: umowa o pracę, umowa zlecenie, 

umowa o dzieło, zobowiązanie innych 

podmiotów do oddania osoby do dyspozycji 

wykonawcy) 

 

Numer uprawnień 

budowlanych wraz z ich 

szczegółowym zakresem, 

data wydania uprawnień, 

nazwa organu który wydał 

uprawnienia, 

Doświadczenie zawodowe niezbędne 

do wykonania zamówienia 

publicznego spełniające wymagania 

określone w punkcie 5.4.2) SIWZ 

 

KIEROWNIK BUDOWY  

instalacyjna 

w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 

kanalizacyjnych 

 

 

  

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta z funkcją kierownika budowy w tej samej specjalności, 

pod warunkiem spełniania łącznie warunków udziału w postępowaniu przez tą osobę. 

Z wypełnionego przez wykonawcę załączników nr 4a i 4b musi wyraźnie i jednoznacznie wynikać 

spełnienie warunku, określonego w punkcie 5.4.1) i 5.4.2) SIWZ. 

........................................ 
Podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń 
woli w imieniu wykonawcy 

  



34 

Załącznik nr 5 do specyfikacji 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU 

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Ja/My niżej podpisany(ni) 

………………….…………………………………………….……………...………………… 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

oświadczam(/y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) odda Wykonawcy 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

do dyspozycji niezbędne zasoby, o których mowa w punkcie 5.3*, 5.4, 5.5* SIWZ zgodnie z wymaganiami 

określonymi w punkcie 6.4. SIWZ, tj.: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu jest następujący: 

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

……………………………………………….. 

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

publicznego jest następujący:   

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

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:  

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

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą: TAK*NIE*  
(uwaga: punkt ten dotyczy warunku, o którym mowa w punkcie 5.3. SIWZ) 

* niepotrzebne skreślić 

Uwaga:  

W przypadku korzystania z doświadczenia więcej niż jednej firmy, powyższe zobowiązanie jest drukiem do 

wielokrotnego wykorzystania 

…………………………………… 
(miejsce i data złożenia oświadczenia) 

 ........................................ 
Podpisy osób uprawnionych 
do składania oświadczeń 

woli w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do Umowy  
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Załącznik nr2 do umowy 

Katowice……………………...…… 

…………………………. 
pieczęć Wykonawcy 

DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCJI JAKOŚCI 

zgodnie z zapisami umowy nr ……………………… z dnia …….………………, której przedmiotem jest. 

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

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

Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

Imię i nazwisko osoby/osób działających w imieniu Wykonawcy (Gwaranta) 

………..………………………………………… 

………………………………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy robót budowlanych (Gwaranta) 

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

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

1. Zgodnie z zapisami umowy nr …………….………. z dnia ………..…………. Wykonawca (Gwarant) 

udziela Zamawiającemu, tj. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego gwarancji jakości na przedmiot 

umowy na okres od dnia …….……………… do dnia …………...……… (….... miesięcy).  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane/dostarczone w ramach przedmiotu 

umowy wszelkie wchodzące w jego skład: 

1) Obiekty; 

2) Urządzenia; 

3) Roboty ziemne; 

4) Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów objęte decyzjami na wycinkę drzew i krzewów;  

5) Wszelkie inne wykonane roboty/zabudowane  materiały przez Wykonawcę. 

3. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego wady lub usterki, czas gwarancji ulega zawieszeniu na okres 

od zgłoszenia wady lub usterki Wykonawcy do czasu jej naprawy lub usunięcia. 

4. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin gwarancji 

ulega odwieszeniu i biegnie dalej od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek. Termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady/usterki nie mógł w sposób 

pełny korzystać z przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, 

jeżeli reklamował wadę/usterkę przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego 

wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego podanego w ust. 1 od dnia ujawnienia wady/usterki. 

6. Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych/usterek do 14 dni od dnia 

otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. 

W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady/usterki w wyznaczonym terminie, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady/usterki osobie trzeciej na 

koszt Wykonawcy. 

7. Wykonawca przez cały okres gwarancji ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu i zdrowiu osób 

trzecich, które powstały w związku z wadą/usterką przedmiotu umowy lub powstałych podczas ich 

usuwania. 

8. W przypadku pojawienia się, w okresie udzielonej gwarancji, wad/usterek, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, Zamawiający zgłosi wadę/usterkę na piśmie na adres Wykonawcy (Gwaranta) w tym faksem na 

nr………………..……. lub elektronicznie na adres e-mail ………...………..…………….. Wykonawcy 

w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady/usterki. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 
(podpisy osób reprezentujących Wykonawcę) 


