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A.  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
 

 
ROZDZIAŁ I - DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 
GMINA OSTRÓDA 
 
Adres: 
Ul. Jana III Sobieskiego 1 
14-100 Ostróda 
 
Tel/fax   89 676 07 80/ 89 676 07 90  
 
Strona internetowa: www.bip.gminaostroda.pl 
 

 Godziny urzędowania: od 07:30 do15:30 

 
      Uwaga: Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na 

adres: 
 

Urząd Gminy Ostróda 
ul. Jana III Sobieskiego 1 

14-100 Ostróda 
Znak postępowania: ZP.271.4.2014 

 

 
ROZDZIAŁ II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 
kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2013, poz. 907 z póź. zm.)  oraz przepisów wykonawczych do 
niej, zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

 

 
ROZDZIAŁ III - INFORMACJE OGÓLNE DLA WYKONAWCÓW 

 

 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ, wraz z załącznikami stanowi  

dokument, który obowiązuje wykonawców i zamawiającego podczas całego postępowania 
przetargowego. 

2. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.  
3. Wykonawca winien zapoznać się z SIWZ. 
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
5. Każdy wykonawca ubiegający się o zamówienie przedłoży tylko jedną ofertę tj. jedno oświadczenie 

woli zawarcia z zamawiającym umowy, której istotne postanowienia zostały określone na podstawie 
SIWZ. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy 
Pzp.  

http://www.bip.gminaostroda.pl/
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6. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
10. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
11. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenie nastąpi w PLN. 
12.   Zamawiający udostępni jawne dokumenty postępowania na zasadach określonych w Rozdziale XI 

SIWZ. 
 

 
ROZDZIAŁ IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w 

Gminie Ostróda”  w obrębie „Strefy przedsiębiorczości” oraz poza „Strefą przedsiębiorczości”. 
Inwestycja polega na przygotowaniu terenów inwestycyjnych i obejmuje: opracowanie dokumentacji 
projektowej (projekt budowlany  wykonawczy) oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy 
elementów infrastruktury technicznej t.j. sieci uzbrojenia podziemnego (sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej) oraz budowę i rozbudowę odcinków 
dróg obsługujących te tereny.  

     Przedmiot zamówienia obejmuje budowę następujących elementów infrastruktury technicznej: 
     1) W obrębie „Strefy przedsiębiorczości”.  

a/  drogi o długości 3,13 km klasy D z chodnikami, kategoria ruchu KR-1, jezdnia szerokości 5,0 m  
o 2 pasach ruchu, prędkość projektowa 30 km/h,  

b/  drogi o długości 0,57 km klasy D bez chodników, kategoria ruchu KR-1, jezdnia szerokości 5,0 m 
o 2 pasach ruchu, prędkość projektowa 30 km/h,  

c/  sieć wodociągowe o długości 3300 m z rur PVC średnicy 110 mm z uzbrojeniem w zasuwy 
i hydranty p.poż. o średnicy 80 mm z zasuwami  

d/  sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 3000 m z rur PE o średnicy  
90 mm z uzbrojeniem i 3 szt. przepompowni ścieków,  

e/  sieć telekomunikacyjna światłowodowa z uzbrojeniem o długości 2600 m,  
     f/  sieć elektroenergetyczna 

   2) Poza „Strefą przedsiębiorczości” 
a/  sieć wodociągowa zasilająca strefę przedsiębiorczości - do uzgodnienia z administratorem tj. 

ZOK w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1.  
         Szacunkowy zakres, sieć wodociągowa o długości 770 mb z rur PE o średnicy 110 mm,  

b/  sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej odprowadzająca ścieki ze strefy przedsiębiorczości - do 
uzgodnienia z administratorem tj. ZOK w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1.  

     Szacunkowy zakres, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 1000 mb z rur PE o średnicy 
110 mm,   sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 250 mm o długości  
230 mb,  

c/ droga dojazdowa do strefy przedsiębiorczości ok. 0,45 km klasy D z chodnikami, kategoria ruchu 
KR-1,  jezdnia szerokości 5,0 m o 2 pasach ruchu, prędkość projektowa 30 km/h. 

 
  1.1. Zakres prac projektowych z uwzględnieniem podziału na zakres w obrębie „Strefy 

przedsiębiorczości” i poza „Strefą przedsiębiorczości” 
1.)   Opracowanie koncepcji Projektu Budowlanego 
2.)   Opracowanie projektu budowlanego wszystkich wymaganych branż wraz z                

niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami obejmujący :  
-  Projekt branży drogowej 
- Projekt branży sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej tłocznej, kanalizacji 

sanitarne grawitacyjnej, przepompowni ścieków 
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- Projekt branży elektrycznej  
- Projekt branży telekomunikacyjnej  

3.) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
4.) Uzyskanie Warunków Technicznych na podłączenie do sieci. 
5.) Uzyskanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych. 
6.) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej. 
7.) Uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę . 
8.) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w zakresie wykonania 

robót budowlanych wszystkich branż. 
9.) Opracowanie Projektów Wykonawczych wszystkich wymaganych branż                 

obejmujących:  
- Projekt branży drogowej 
- Projekt branży sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej tłocznej,                   

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków 
- Projekt branży elektrycznej  
- Projekt branży telekomunikacyjnej  

10.)  Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy. 
11.)  Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu Zastępczego 
12.)  Opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
13.)  Opracowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
14.)  Opracowanie Przedmiarów robót wszystkich branż w podziale na zakres w obrębie strefy 

przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości 
15.)  Opracowanie Kosztorysów inwestorskich wszystkich branż w podziale na koszty w obrębie  

przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości 
   

1.2.  Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie: 

1.) Roboty przygotowawcze, zagospodarowanie zaplecza terenu budowy. 

2.) Roboty branży drogowej na podstawie wykonanych projektów w zakresie:  

drogi - nawierzchnie jezdne i chodniki. 

3.) Roboty branży sanitarnej na podstawie wykonanych projektów w zakresie:  

sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej tłocznej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 

przepompowni ścieków. 

4.) Roboty branży elektrycznej na podstawie wykonanych projektów w zakresie :  

budowy oświetlenia ulicznego, instalacji zasilającej przepompownie, przyłączenie do sieci 

energetycznej dostawcy energii. 

5.) Roboty branży telekomunikacyjnej na podstawie wykonanych projektów w zakresie: 

budowa kanalizacji telekomunikacyjnej, podłączenie do sieci operatora.  

6.) Wykonanie niezbędnych prób i badań końcowych wymaganych przepisami, w tym również 

kamerowanie sieci 
 

     1.3.   Zakres po zakończeniu robót budowlanych: 

1.) Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, w podziale na zakres w obrębie strefy 
przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości 

2.) Opracowanie kosztorysów powykonawczych w podziale na koszty w obrębie strefy 
przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości 

3.)  Uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu 
 

1.4. Kompletna dokumentacja projektowa i wykonawcza wraz z częścią kosztową musi być 
opracowana w n/w ilości egzemplarzy: 

  a/. Opracowanie projektu budowlano i wykonawczego wszystkich branż po 6 egz. w wersji 
papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 

b/. Przedmiary robót wszystkich branż w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 
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c/. Kosztorys inwestorski w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 
d/. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 3 egz. w wersji papierowej i 

1 egz. w wersji elektronicznej. 
e/. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 2 egz. w wersji 

papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 
f/. Uzgodnienia i decyzje: oryginały wszystkich uzgodnień i decyzji w oddzielnej teczce, a 

niezależnie od tego kopie podpisane za zgodność z oryginałem w każdym egzemplarzu 
dokumentacji projektowej. Wykonana dokumentacja projektowa musi zawierać pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, 
w tym techniczno-budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz jest wydawana w 
stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowań i pisemne 
oświadczenie stanowią integralną cześć przekazywanej dokumentacji projektowej 

 
1.5. Zamontowanie na czas realizacji robót tablic informacyjnych – 1 szt., a po zakończeniu realizacji 

tablic pamiątkowych  – 1 szt.  (tablice muszą spełniać wymagania określone w dokumencie - 
Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych 
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 2007 - 2013, adres strony 
internetowej: http://www.rpo.warmia.mazury.pl). 

 
1.6. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z 

Załącznikiem Nr 1 do PFU stanowiący Załącznik Nr 8 SIWZ. 

 

1.7. O ile w programie funkcjonalno użytkowym stanowiącym opis przedmiotu zamówienia zostały 
wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie 
produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych 
należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów 
jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a 
oznaczeniom tym towarzyszą słowa: wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż 
wskazane w treści programu funkcjonalno użytkowego. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a 
następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia 
(równoważnych), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej 
dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, 
potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych. 

 

1.8. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Załączniku  
nr 5 pkt. B do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 
oraz wskazania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca 
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 
Pozostałe wymagania i sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części 
przedmiotu zamówienia podwykonawcom zawarty został w projekcie umowy (zał. nr 7) 
załączonym do niniejszej SIWZ. 

 
2.   Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 

 45000000-7  Roboty budowlane 
 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
 45233000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 
 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
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ścieków  
 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 

 45500000-2  Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z 
zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej  

 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 
      71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne 

 71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania 
terenu 

 71500000-3  Usługi związane z budownictwem 
    

 
ROZDZIAŁ V - ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

 

 
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 
6 ustawy Pzp. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: 
Zamówienie tożsame z zamówieniem podstawowym o wartości nie przekraczającej 50 % 
zamówienia podstawowego. 
 

 
 

ROZDZIAŁ VI - TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy.  

 2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 
 - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz pozostałych dokumentów 

wymienionych w  Rozdziale  IV pkt. 1), ppkt. 1.1. SIWZ wraz z uzyskaniem  przez Wykonawcę w 
imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie do 30.06.2014r. 

- wykonanie i zakończenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie do 15.11.2014r. 

 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić osobny element odbioru 
częściowego, określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy z podziałem na zakres w 
obrębie „Strefy przedsiębiorczości” i poza „Strefą przedsiębiorczości” złożony przez Wykonawcę i 
stanowiący załącznik umowy. 

              4. Wymagany okres rękojmi i gwarancji przedmiotu umowy - 36 miesięcy od dnia następnego licząc 
od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót 
 

 

 
ROZDZIAŁ VII - OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
 

 
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełnią warunki, 

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

nakładają obowiązek ich posiadania 
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          Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca 
potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 2 do SIWZ) 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia       
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 

 
2.1. W zakresie warunku wskazanego w pkt. 1 lit. b) posiadania wiedzy i doświadczenia 

Wykonawca musi:  

    a/. udokumentować wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co najmniej jedno zadanie w 
formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości nie mniejszej niż 5 000 0000 zł brutto, obejmującej:  

- budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi/dróg  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci wodociągowej,  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej,  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej,  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci telekomunikacyjnej,  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci energetycznej 
 

b/. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się 
wykonaniem jednego zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i 
jednego zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych zrealizowanych w 
oddzielnych zamówieniach o łącznej wartości nie mniejszej niż 5 000 000 zł brutto, 
obejmujących:   

- budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi/dróg  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci wodociągowej,  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej,  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej,  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci telekomunikacyjnej,  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci energetycznej 

 
 Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych informacji wynikających z wzoru Nr 

6 do SIWZ oraz załączonych dokumentów.  

 
2.2. W zakresie warunku wskazanego w pkt. 1 lit. c): 

 

           -  dysponowanie potencjałem technicznym  
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań. Wykonawca  potwierdza spełnienie warunku 
poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 2do SIWZ). 
  

    - dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  
 Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia określone 
przepisami Prawa budowlanego do pełnienia niżej wymienionych funkcji:  

 

I. SPECJALIŚCI  KLUCZOWI 
 

 1). Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu) 
                Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:   
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a).  wykształcenie wyższe, co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na 
roboty budowlane, jako Kierownik Kontraktu (lub równoważne stanowisko obejmujące 
zarządzanie kontraktem lub projektem takie jak: Menager Projektu, Dyrektor Kontraktu, itp.).  
(wymagana funkcja nie może być łączona z pozostałymi wymienionymi w SIWZ).  
 

2).  Projektant branży drogowej  
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: 

a).  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami; 

b). co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu jako projektant branży 
drogowej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami.  
 

 3).  Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 
                  Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: 

a).  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

b).  co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu jako projektant branży 
sanitarnej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami. 

 

4). Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych 

       Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: 
a).  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami; 

b). co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu jako projektant branży 
elektrycznej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami.  

 
5).  Projektant branży telekomunikacyjnej 
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: 
a)  uprawnienia budowlane do projektowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez 

ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
b)  co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu jako projektant branży 

telekomunikacyjnej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi 
wymaganiami.  

 
6).  Kierownik robót branży drogowej/Kierownik budowy 
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: 
a).  uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
b).  co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik robót 

branży drogowej lub kierownik budowy, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych  
z powyższymi wymaganiami.  

 
7). Kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

 Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: 
a). uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

b).  co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik robót 
branży sanitarnej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi 
wymaganiami. 
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8). Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych 
       Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: 
a).  uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami; 

b). co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik robót 
branży elektrycznej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi 
wymaganiami.  

 
9).  Kierownik robót branży telekomunikacyjnej 
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: 

    a)  uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjne bez 
ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

b)  co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik robót 
branży telekomunikacyjnej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi 
wymaganiami.  

            
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia funkcji projektanta i kierownika robót 
poszczególnych branż (poza funkcją Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu) pod 
warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla 
poszczególnych funkcji.   
 

Poza personelem wskazanym w ofercie, jako Kluczowi Specjaliści, Wykonawca musi mieć do 
dyspozycji w miarę potrzeb odpowiednio wykwalifikowany personel wspomagający (nie wykazany 
w ofercie), posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, w zakresie m.in.:robót 
konstrukcyjno-budowlanych, robót rozbiórkowych, wykonania nasadzeń zieleni, obsługi 
geodezyjnej i geologicznej, ochrony środowiska oraz pozostały personel niezbędny do prawidłowej 
realizacji zadania.  

 
Osoby wymienione w ofercie, jako Kluczowi specjaliści muszą biegle posługiwać się 
językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na 
własny koszt wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość 
języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach 
występujących przy realizacji zamówienia 
 

1) Posiadane przez w/w Kluczowych Specjalistów uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie 
do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ  powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. nr 83 z 2006r., poz. 578 z póź. zm;).  

Zamawiający uzna Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia  
7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania 
przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych 
funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek.  
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a 
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oraz ustawy o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). 
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Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych informacji wynikających z wzoru 
Nr 5 i 5A do SIWZ oraz załączonych dokumentów. 
 

2.3. W zakresie warunku wskazanego w pkt. 1 pkt. lit. d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca musi wykazać, że posiada 
środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 3 000 000 zł (trzy miliony 
złotych). 

W przypadku wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP 
z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność 
kredytową. 
 

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu  

 
2.4.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 oraz  
 art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp 

Zamawiający na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 
331 z późn. zm.) złożą odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany 
jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio. 
W przypadku oferty wspólnej dokumenty, składa oddzielnie każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną.  

2.5.   Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego. 
1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
przedmiotowego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
(w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, 

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę 
udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, 

3) jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa  
w Rozdziale VII, polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantują rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 
Zamawiający żąda, aby z dokumentów wynikał: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

4) w sytuacji gdy przedmiotem zobowiązania do udostępnienia zasobów są zasoby nierozerwalnie 
związane z podmiotem ich udzielającym (takie jak wiedza i doświadczenia), niemożliwe do 
samodzielnego obrotu i dalszego udostępnienia ich bez zaangażowania tego podmiotu  
w wykonanie zamówienia, dokument zobowiązania powinien zawierać wyraźne nawiązanie do 
uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo, w dowolnej, 



 
 

Projekt współfinansowany w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013; Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorczość; Działania 1.1.  

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałania 1.1.10. Przygotowanie stref przedsiębiorczości współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego; Umowa nr UDA-RPWM.01.01.10-28-0010/11-00 o dofinansowanie Projektu pn.”.Budowa infrastruktury przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” 

   

13 

 

 

dozwolonej przez prawo postaci (jako podwykonawca, doradca, konsultant czy na innej 
podstawie), musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę w ofercie, 

5) w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2.5. pkt. 1), przedkładane przez Wykonawcę 
kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez te podmioty, 

6) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Wykonawcy na czas realizacji 
zamówienia musi mieć formę pisemną. Nie jest dopuszczalna inna forma, w tym np. kopii 
dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 

    7) Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym 
w Rozdziale  VIII ust. 1 pkt 1.1. lit. a), b), c), f). SIWZ. 

        
2.6. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie dokumentów i 

oświadczeń, na zasadzie „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub 
oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Brak któregokolwiek z w/w oświadczeń i, 
dokumentów, pełnomocnictw i załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkował 
wykluczeniem Wykonawcy na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 
ustawy). 

 

 
ROZDZIAŁ VIII - WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE NALEŻY 
DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW I WYMAGAŃ SIWZ W 

POSTĘPOWANIU 
 

 
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć do 

Formularza ofertowego następujące dokumenty: 
 

1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,  
o których mowa w Rozdziale VII, Wykonawca przedłoży n/w dokumenty (art. 24 ust.1 ustawy):  

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.  
 

b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania Ofert, 
 

c) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania Ofert,  
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d) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 
Ustawy prawo zamówień publicznych, albo informacja, że wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.  
 

e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,   zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ: 

 -  pkt 1.1. lit. a, b, c - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 A. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed terminem składania ofert 

 B. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert 

  
 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. A) i B) zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem.  

 

f) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do 
SIWZ.  

 

1.2. W celu wykazania spełnienia warunków określonych w art. 22 ustawy, o których mowa w 
Rozdziale VII pkt. 2,, Wykonawca musi przedłożyć n/w dokumenty: 
 

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 2.1., 
niniejszej specyfikacji muszą być: 

 

a). wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót określonych w Rozdziale VII, pkt 2, określających, czy roboty 
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
Za najważniejsze roboty Zamawiający uzna roboty budowlane niezbędne dla wykazania spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt.2 SIWZ. 
Wykaz powinien być sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 
do SIWZ. 

 a.a). Dowody dotyczące usług i robót wymienionych w w/w wykazie, określające czy roboty zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone, tzn: 
- poświadczenie albo 
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 
Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 
226, poz. 1817). 
Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i pkt. 3 
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rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (DZ.U. Nr 226, poz. 1817). 
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi lub roboty budowlane 
wskazane przez wykonawcę wykazie do oferty, o którym mowa w pkt. 1.2, lit. a), zostały 
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa 
powyżej. 
 

b). Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale VII, pkt. 2.2. 
niniejszej  specyfikacji muszą być: 

 

 -   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności 
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 Wykaz powinien być sporządzony przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do SIWZ,  

-   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; (wzór 
oświadczenia stanowi załącznik Nr 5A do SIWZ).  
 

c).  Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale VII,  pkt. 2.3. 
niniejszej specyfikacji musi być: 

 

 -   Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawiona nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert  

-   Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o       
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada 
następujące dokumenty dotyczące podmiotów:  informację banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert  

 

d). Oświadczenie Wykonawcy, w trybie art. 22 ust 1 Ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 2 do SIWZ 

 
2.   Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w Rozdziale VIII ust. 1 niniejszej specyfikacji: 

Dokumenty, o których mowa pkt. 1.1. lit. d); lit. f); pkt. 1.2. lit. a); lit. b); lit. d) winny być złożone w 
oryginale. Dokumenty, o których mowa w punkach 1.1. lit. a); lit. b), lit. c) i pkt. 1.2. lit. a.a); lit. c) 
winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) 
uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 
 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

3.  W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. Konsorcjum) lub przez 
spółkę   cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty 
wymienione w  punkcie 1.1. lit. a)-d); lit. f) niniejszej specyfikacji (lub w punkcie 1.1. lit. d), lit. f) oraz w 
pkt. 1.1. lit. e) niniejszej specyfikacji – jeżeli wykonawca ma siedzibie lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). 

   

 Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarciu umowy. Do oferty należy 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału, podpisane przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 
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 Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego. 

 
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku, gdy 

Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale. VII pkt. 2.1, pkt. 2.2; pkt. 
2.3. niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów 
potwierdzających spełnienie tych warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub 
innych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum 
(każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub przez pełnomocnika konsorcjum jeżeli 
będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez 
upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy do w odniesieniu do dotyczących go 
dokumentów). 

 
5.  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

Do oferty należy dołączyć: 
1/.  Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.,  

 

 
ROZDZIAŁ IX - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

 
1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości  

150 000,00 zł, (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu 
składania ofert.  

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust.  
6 ustawy Pzp. 
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Nr  Powiślański Bank    
Spółdzielczy w Kwidzynie  Filia Ostróda  Nr 14 8300 0009 0000 1938 20000 0010 
 W tytule przelewu należy umieścić informację: „Wadium – przetarg – „Budowa infrastruktury 
technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda, inwestycja w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj” 
Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed 
upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie zamawiającego.  

3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej i poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, należy dołączyć do oferty w formie oryginału w odrębnej kopercie. 

4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu 
stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą.  

5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 

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

7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.   

  8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.  
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10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 

11. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być 
one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 
ROZDZIAŁ X -TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

 
1. Zgodnie z art. 85 ustawy Pzp wszyscy wykonawcy pozostają związani ofertą na okres 30 dni licząc 

od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

 
ROZDZIAŁ XI - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

 
1. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ  

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 
długopisem, spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie, zdekompletowanie.   
Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego podpisu 
– art. 78 KC. 

3.  Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku, niż język polski winien być 
złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja 
polskojęzyczna jest wersją obowiązującą. 

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami 
ustawowymi. 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 kopii poświadczonej notarialnie 

5. Załączniki do oferty winny być złożone na drukach stanowiących załączniki do SIWZ lub zgodnie ze 
wzorem tych druków pod warunkiem zachowania ich merytorycznej treści. Oferta, wszystkie 
dokumenty, załączniki i oświadczenia wymienione w specyfikacji (każda zapisana strona) muszą 
być napisane/wypełnione na maszynie, komputerze lub ręcznie pismem czytelnym, ponumerowane, 
podbite pieczątką firmową i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie 
zgodnie z aktem rejestracyjnym lub upoważnieniem do reprezentowania i wymogami ustawowymi, 
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6. W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu, powyższa kopia powinna być 
potwierdzona własnoręcznym podpisem, poprzedzonym dopiskiem „za zgodność z oryginałem” 
przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt .4. 

7. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez wykonawcę treści winny być 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 

8. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę. 

11. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w 
jednym egzemplarzu. 

12. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity: Dz.U. z 2003r.  
nr 153, poz. 1503 ze zm., co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania 
ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – 
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część niezłączona z jawną częścią 
oferty w sposób trwały”. 

 

 
ROZDZIAŁ XII - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

 
1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu: 

   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) 
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. 

2. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek czynności niezbędnej do  
wykonania przedmiotu zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe 
wynagrodzenie.  

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

zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT, uzyskania geodezyjnych 
podkładów mapowych do celów projektowych, wykonania projektu budowlanego i projektu 
wykonawczego zgodnie z ustawą Prawo budowlane wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami, 
opiniami (w tym wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) pozwalającymi na uzyskanie 
pozwolenia na budowę, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wykonania wszelkich robót 
przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i 
późniejszej likwidacji placu budowy, zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania 
zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopów, 
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, 
zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku 
kolizji z istniejącym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew, odtworzenia dróg i chodników, pełnej 
obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, 
koszty związane z odbiorami wykonanych robót, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i innych 
czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i 
prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia. 
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ROZDZIAŁ XIII - TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

 

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

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt. 1. 

4. Pytania wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie. 
Zamawiający niezwłocznie prześle treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, 
bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej. 

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.  

6. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z art. 38 ust. 4-6 ustawy, może 
dokonać modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć 
miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia 
takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej  i będzie dla wykonawców 
wiążąca. 

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację 
na stronie internetowej. 

 
 

 
ROZDZIAŁ XIV - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

 
1. Kompletną ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie. Na 

kopercie muszą się znaleźć następujące oznaczenia: 
 

„Przetarg – „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda, 
inwestycja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
Nie otwierać przed  14.02.2014 godz. 10.30 

 
Oprócz opisu j/w na kopercie winna znaleźć się nazwa i adres wykonawcy. 
 
2. Zamkniętą i opieczętowaną kopertę zawierającą ofertę należy składać w terminie do dnia  

14.02.2014r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, 14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 
1, pok. Nr 202 (I piętro sekretariat) 

3. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert przesłanych pocztą, jeżeli nie zostaną doręczone 
Zamawiającemu do czasu wyznaczonego na składanie ofert. W przypadku braku w/w 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 
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oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  
4.  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 

niezwłocznie zwrócone wykonawcom, natomiast oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane. 
 

 
ROZDZIAŁ XV - ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 

 

 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod 

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. 
przed upływem terminu do składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana  
oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. 
4. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) 
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

6. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 

 

 
ROZDZIAŁ XVI - MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

 
1. Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego. 
2. Publiczne komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2014r o godz. 10.30 w siedzibie 

Zamawiającego, Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w Sali sesyjnej 
Urzędu Gminy III piętro. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania rzeczoznawców do oceny ofert. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
5. Otwarcie ofert jest jawne.  
6. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

a/. Nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę ofertową oraz inne informacje, 
które Zamawiający może podać zgodnie z Ustawą Pzp (art. 48, ust. 4). 

7. Informacje te Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 
otwarciu ofert, na ich wniosek.  

8. Dalsze prace Komisji Przetargowej odbędą się bez udziału wykonawców. 
9. Zamawiający dokona badania ofert. Oferty, które nie będą spełniać wymogów SIWZ oraz narusza 

zasady ustawy zostaną rzez Zamawiającego odrzucone. Odrzucenie oferty nastąpi zgodnie z 
przepisami art. 89 ust. 1 Ustawy Pzp. 

10. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art. 26 ustawy 
Pzp. 

11. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących 
złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza 
zmiany ceny. 
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12. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę zgodnie z art. 90 ust. 1 
ustawy Pzp. 

13. Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 Ustawy Pzp. 
 
 

 
ROZDZIAŁ XVII - KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT 
 

 
          Kryterium wyboru oferty jest łączna cena ryczałtowa brutto – 100%. 

 

1. Oferty oceniane będą według wzoru: 
 

Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów 
gdzie: 

Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych; 

Cb – cena oferty rozpatrywanej; 

100 – wskaźnik stały; 

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny. 
 

Ilość punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom. 
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt. 

 
2. Wykonawca, którego oferta uzyska największą całkowitą ilość punktów zostanie wybrany do 

zrealizowania zamówienia publicznego. 
3.  Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana wszystkim wykonawcom ubiegającym 

się o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamieszczona na stronie internetowej i w siedzibie 
Zamawiającego.  

4. Do wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający wyśle odrębne pismo określające 
termin i miejsce zawarcia umowy. 

 

 
ROZDZIAŁ XVIII - ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się wnieść  

w wysokości 10% zaoferowanej ceny brutto – zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy; 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone zgodnie z art. 148 ustawy, w 

jednej lub kilku następujących formach: 
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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 
1158 z późn. zm.). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu 
wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego Nr Powiślański Bank    Spółdzielczy w 
Kwidzynie  Filia Ostróda  Nr 14 8300 0009 0000 1938 20000 0010 
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4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Zamawiający zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% kwoty 
wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać 
następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na 
pierwsze żądanie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 
 

 
ROZDZIAŁ XIX - ZAWARCIE UMOWY 

 

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została 
wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ  kryterium 
wyboru. 

2. O wykluczeniu wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje określone w 
art. 92 ust. 1 pkt. 1 (informację o wyborze oferty) na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl 
oraz siedzibie Zamawiającego. 

4. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym 
pismem, przed upływem terminu związania ofertą, nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania przez 
wykonawcę zawiadomienia o wyborze oferty. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4 jeżeli: 
- zostanie złożona tylko jedna oferta,  
- nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

6. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy w przypadku ich 
niedostarczenia:  

 1) Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu kopię 
umowy określającej przede wszystkim: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy 
realizacji Umowy, termin związania porozumieniem na czas nie krótszy niż czas wynikający z 
Umowy, wskazanie przedstawiciela, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie 
realizacji przedmiotu Umowy. 

       2) kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru 
prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami 
budowlanymi wydanymi po 14.02.1995r. oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego dla osób, o których mowa w specyfikacji, i które będą pełnić funkcję 
kierownika robót, w przypadku podmiotów krajowych (dla podmiotów zagranicznych dokumenty 
równoważne, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na niego taki obowiązek). 

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
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8. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp., o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy 
Pzp. 

9. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział dokonanie takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 

10. Nawiązując do pkt. 9  niniejszego rozdziału, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści 
umowy: 

 Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w sytuacjach: 

10.1.   zmiany terminu: 
1) przedłużającej się procedury przetargowej na wybór Wykonawcy wynikającej z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego 
2) wstrzymaniem robót przez zamawiającego, 
3) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,  
4) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonywania robót,  
5) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności,  
6) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub 

czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,  
7) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp., których strony 

umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 
   10.2. Innym w następujących przypadkach: 

1) Wystapienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy lub wytycznych Instytucji Zarządzających, Wdrażającej lub 
Pośredniczącej w zakresie mającym wpływ na realzację przedmiotu umowy. 

2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 

3) Wystapienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku 
pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezalezne od wykonawcy) przy pomocy, których 
Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem 
zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert warunki okreslone w SIWZ; 

4) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5) Zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych 
przez Wykonawcę według postanowień § 13 umowy. 

6) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna i 
udowodni, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 
dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w 
SIWZ, w terminie określonym we wniosku Zamawiającego; 

7) W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowiązują się do 
podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 

11. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w 
szczególności:  
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- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np. zmiana numeru 
rachunku bankowego) 

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 
 - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmującego również terminy realizacji. 
Uwaga: Wszystkie powyższe postanowienia tworzą katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez 
Zamawiającego jak i przez Wykonawcę 

  12.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych sytuacjach,  
zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zm). 
 

 
ROZDZIAŁ XX - OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być formułowane na piśmie na 

adres Zamawiającego, przesyłane faksem: Uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła 
do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 

2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Jan Brzozowski, Roman Szewczyk 
- w sprawach dotyczących przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia – Magdalena 

Wajdyk 
 

 
ROZDZIAŁ XXI - POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH 

 

 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują ośrodki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.  

2.  W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

     W pozostałych przypadkach niż wyżej wymienione odwołanie nie przysługuje. 
3.  W przypadku: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie 
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku 
uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
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2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 
www.bip.gminaostroda.pl 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5, 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1)  15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI 
ustawy Pzp. 

10.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

 

 
ROZDZIAŁ XXII - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

 
1. Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Pzp gdy: 

-  nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu 
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na  

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty, 

- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o 
takiej samej cenie, 

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

-  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie 
podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie  zamówienia publicznego. 

2. Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp o unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem  
terminu składania ofert 
złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 
 - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia Zamawiający na wniosek 
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 
 

 

ROZDZIAŁ XXIII - Strona internetowa Zamawiającego 
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1. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.gminaostroda.pl. 
2.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania 

zamieszczane są w BIP na stronie internetowej: www.bip.gminaostroda.pl 
 

 

ROZDZIAŁ XXIV - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

 
 
1.  Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. 
2. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 

 

 

ROZDZIAŁ XXV - Aukcja elektroniczna 

 

 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o 
zamówienie publiczne. 
 
 

 

ROZDZIAŁ XXVI - Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne. 

 

 
ROZDZIAŁ XXVII - Określenie wymagań, gdy przy realizacji przedmiotu zamówienia będą 

brały udział osoby bezrobotne, młodociane lub niepełnosprawne 
 

 
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia 
uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym 
zakresie. 
 

 
ROZDZIAŁ XXVIII – Wizyta na przyszłym placu budowy 

 

 
1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji przyszłego Placu Budowy i jego otoczenia w celu 

oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą 
okazać się niezbędne do przygotowania Oferty i podpisania umowy. 

2. Zamawiający nie przewiduje spotkania wyjaśniającego ani wizyty na Placu Budowy 
 
 

http://www.bip.gminaostroda.pl/
http://www.bip.gminaostroda.pl/
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ROZDZIAŁ XXIX - Postanowienia końcowe 

 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp ze 

stosownymi aktami wykonawczymi; Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1409) Prawo Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2013r.  poz. 1232) 

2. Ujawnianie uczestnikom postępowania treści protokołu, ofert oraz wszelkich informacji zawartych w 
składanych oświadczeniach i zaświadczeniach w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem 
informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 
tym informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji odbywać się będzie, po złożeniu wniosku.  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
Znak postepowania: ZP.271.4.2014 
 
Nazwa firmy (wykonawcy): ..............................                               ........................ , dnia ............... 
 
...................................................................... 
 
 
Adres wykonawcy: ...........................................  
 
...................................................................... 
 
 
Województwo: ................................................. 
 
 
NIP: ............................................................... 
 
...................................................................... 
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 

 

Zamawiający: 

GMINA OSTRÓDA 
UL. JANA III SOBIESKIEGO 1 

14-100 OSTRÓDA 
 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w 

Gminie Ostróda” realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 
1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:  
 

Wykonanie całego przedmiotu umowy objętego zamówieniem: 
 
a)   łączna cena brutto: …...................................... zł 

  słownie złotych: ...................................................................................................... 

b) łączny podatek VAT ………% tj. kwota: …........................................................... zł                           

słownie złotych: ........................................................................................................ 

c)  łączna cena  netto: ….................................................. zł 

słownie złotych: ........................................................................................................ 
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w tym: 

 
Ryczałtowa wartość wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej:  

a) cena brutto: …................................................................................................. zł 

słownie złotych: ................................................................................................... 

b) podatek VAT ……%  , tj kwota …..................................................................... zł                           

słownie złotych: ................................................................................................... 

c)  cena  netto: ….................................................................................................. zł 

słownie złotych: ................................................................................................... 
 
Ryczałtowa wartość wykonania robót budowlanych określonych dokumentacją budowlano-
wykonawczą sporządzoną przez wykonawcę: 
 

a) cena brutto: …................................................................................................. zł 

słownie złotych: ................................................................................................... 

b) podatek VAT ……%  , tj kwota …..................................................................... zł                           

słownie złotych: ................................................................................................... 

c)  cena  netto: ….................................................................................................. zł 

2. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodne z zapisami 
przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres prac przewidzianych do 
wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z programem funkcjonalno-użytkowym). 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

5. 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. 

6. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, w terminie do 7 dni od 
daty podpisania umowy wykonamy i przedłożymy zamawiającemu harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy, uwzględniający wykonanie wszystkich elementów objętych przedmiotem zamówienia. 
Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do 
zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny 
etap odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów oraz w 
podziale na zakres w obrębie strefy przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości 

 
7. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem umowy, 

złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze 
umowy, w formie …..................................................................... 

8. Wadium w kwocie 150 000,00 zł zostało wniesione w dniu ........ w formie:............................................. 

 Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: 
 ................................................................................................................................ 
 lub na adres:.............................................................................................................. 
9. W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z …………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko/ telefon kontaktowy/ 

9. Załączniki do niniejszej oferty stanowią: 

1. …………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………………………….. 
6. …………………………………………………………………………….. 
7. …………………………………………………………………………….. 

 
11. Oświadczamy, ze następujące informacje i dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
Nr 153, poz. 1503 z 26.06.2003r.) i nie mogą być udostępnione do publicznej wiadomości. 

1. …………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………………………….. 
7. Oferta została złożona na ............ ponumerowanych stronach. 

 

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

 
 

......................................................... 
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania   

                             wykonawcy  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja dla wykonawcy: 
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 
 i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę 
podpisującą ofertę. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 
 
............................................................. 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy/wykonawców) 

 
 
 

 

OŚWIADCZENIE  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1  

ustawy Pzp  

 

Znak postępowania: ZP.271.4.2014 
 
 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn.. 
„Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” realizowanej 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oświadczam(y), że spełniam(y) warunki, dotyczące:  

 

 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

 posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

 sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 
 
 
....................................... 
           (miejscowość, data)          

 
 

......................................................... 
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania   

                             wykonawcy  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

...................................................................... 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy/wykonawców) 

 
OŚWIADCZENIE  

Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp 
 

Znak postępowania: ZP.271.4.2014 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. 
„Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” realizowanej 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  
Zgodnie z art.44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie 
 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ....................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................ 
/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/ 

 
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze 

 
oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): nie podlega(my) wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności 
karnej z art.297kk 
 

 

 

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

    
......................................................... 
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania   

                       wykonawcy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znak postępowania: ZP.271.4.2014 
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Załącznik nr 4 
 

 ................................... 
  (pieczęć wykonawcy) 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. 
„Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” realizowanej 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, POZ. 907 z póź. zm.)  
 
1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

…..   

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

.................................................................. 
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

wykonawcy 

 

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
 
 
....................................... 
           (miejscowość, data)          
 

.................................................................. 
                            podpis osoby uprawnionej do reprezentowania   
                                  wykonawcy  

 

 

 

* UWAGA:  - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 

 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności 

karnej z art.297kk 
 
 
 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

...................................................................... 
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(pieczęć adresowa firmy wykonawcy/wykonawców) 

 

 

WYKAZ  OSÓB – SPECJALIŚCI KLUCZOWI 
 

 
Znak postępowania: ZP.271.4.2014 
 

A/. Oświadczamy, że przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 
realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w 
Gminie Ostróda” realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  skierujemy następujące 
osoby: 

 

Lp. 

Imię i nazwisko 
osoby, która będzie 

pełnić wskazaną 
funkcję  

 

Zakres rzeczowy wykonywanych 
czynności  

 

Numer uprawnień 
budowlanych wraz  
z ich szczegółowym 

zakresem, data 
wydania uprawnień, 

(należy wykazać 
spełnienie warunków 

przedstawionych przez 
Zamawiającego i 

określonych SIWZ 

Informacje na 
temat kwalifikacji 

zawodowych, 
doświadczenia 
i wykształcenia 
niezbędnych do 

wykonania 
zamówienia, a 
także zakresu 

wykonywanych 
czynności  

(należy wykazać 
spełnienie warunków 

przedstawionych 
przez Zamawiajacego 
i określonych SIWZ 

 

 
 

Podstawa 
dysponowania 

osobami  
(wskazanie formy 
współpracy tj. np.  
-umowa o pracę  
-umowa zlecenie 
-umowa o dzieło 
-zobowiązanie 

podmiotu 
trzeciego itp.) 

  

Przedstawiciel 
Wykonawcy/Kierownik 

Kontraktu 
 

   
 

  Projektant branży drogowej 

   

  

Projektant branży 
instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych  
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Projektant branży 
instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 

elektroenergetycznych  
 

   
 

 

  
Projektant branży 

telekomunikacyjnej 

   

  
Kierownik robót branży 

drogowej/Kierownik budowy 
 

   
 

  

Kierownik robót branży 
instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych  

   

  

Kierownik robót 
instalacyjnych w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 
elektroenergetycznych  

 

   

  
Kierownik robót branży 

telekomunikacyjnej 
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B. PODWYKONAWCY 
 

Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz  wskazania przez Wykonawcę nazw firm 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, 
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 

a)………….. ............................................................................................................... 

b)………….. ...............................................................................................................   

 
 
 

......................................................... 
           Miejscowość  data 

 
 

 ........................................................ 
                             podpis osoby uprawnionej do reprezentowania   
                             wykonawcy  
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Załącznik nr 5A do SIWZ 

...................................................................... 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy/wykonawców) 

 
Znak postępowania: ZP.271.4.2014 

 
OŚWIADCZENIE 

 

 
 
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................... 
   ............................................................................................... 

 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. 
„Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” realizowanej 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, oświadczam(y), że osoby wskazane w ofercie, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, do wykonania zamówienia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 
 

 
 
 
 
 
 

................................. 
miejscowość data  

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

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania   
                             wykonawcy  
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Znak postępowania: ZP.271.4.2014 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

...................................................................... 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy/wykonawców) 

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 

 

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. „Budowa 
infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” realizowanej w 
systemie „zaprojektuj i wybuduj”   
 

 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKU ZGODNIE Z  

ROZDZIAŁEM VII PKT. 2.1. ORAZ ROZDZIAŁEM VIII PKT. 1.2. SIWZ 
 

 
L.p. 

 
Nazwa i lokalizacja 

budowy - Opis i zakres 
wykonywanych robót 

Data rozpoczęcia 

i zakończenia 

realizacji robót 
(d-m-r) 

Wartość brutto 

zrealizowanych 

robót (w PLN) 

 
Nazwa i adres  
wykonawcy 

robót 

 
Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Informacja o 
podstawie 

dysponowania 
doświadczeniem 

 

       
 

       
 

 
Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące robót wymienionych w w/w wykazie, określające czy roboty zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. 
W przypadku gdy wykonawca będzie polegać na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji doświadczenie na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówien ia. Kopie 
dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez te podmioty. 

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

......................................................... 
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania   

                       wykonawcy  
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

UMOWA (projekt) 

 
Zawarta  w dniu ……………...  w ………………….pomiędzy  
Gminą Ostróda z siedzibą w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego1, 14-100 Ostróda, reprezentowaną 
przez Wójta Gminy Ostróda – Bogusława Fijasa 

zwaną w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,  

a 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
NIP......................................................................... 
REGON.................................................................. 
KRS ………………………………………………….. 
zwaną dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez: 
………………………………………………… 

 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na  realizację inwestycji pn. 
„Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” realizowanej 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zostaje zawarta umowa o następującej treści. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. W oparciu o postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZP.271.4.2014 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty zgodnie ze złożoną ofertą, oraz 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla 
strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

 
2. Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 
Przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.10 
Przygotowanie stref przedsiębiorczości, umowa nr: Umowa nr UDA-RPWM.01.01.10-28-0010/11-00  
o dofinansowanie Projektu pn. ”.Budowa infrastruktury przedsiębiorczości w Gminie Ostróda”. 

 
3. Wykonany zakres robót ma zapewnić spełnienie przez Zamawiającego wszystkich warunków 

narzuconych umową o dofinansowanie, która stanowi załącznik Nr 4 Do niniejszej umowy. 

 
4. Realizacja zadania podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2013, poz. 1409). 
 
5.  Zakres zamówienia obejmuje: 

1). Przedmiotem umowy jest „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie 
Ostróda”  w obrębie „Strefy przedsiębiorczości” oraz poza „Strefą przedsiębiorczości”. Projekt, 
polega na przygotowaniu terenów inwestycyjnych i obejmuje: opracowanie dokumentacji 
projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy elementów infrastruktury 
technicznej t.j. sieci uzbrojenia podziemnego (sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci 
telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej) oraz budowę i rozbudowę odcinków dróg 
obsługujących te tereny.  

     Przedmiot zamówienia obejmuje budowę następujących elementów infrastruktury technicznej: 
     W obrębie „Strefy przedsiębiorczości”.  

a/  drogi o długości 3,13 km klasy D z chodnikami, kategoria ruchu KR-1, jezdnia szerokości 5,0 m  
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o 2 pasach ruchu, prędkość projektowa 30 km/h,  
b/ drogi o długości 0,57 km klasy D bez chodników, kategoria ruchu KR-1, jezdnia szerokości  

5,0 m o 2 pasach ruchu, prędkość projektowa 30 km/h,  
c/ sieć wodociągowe o długości 3300 m z rur PVC średnicy 110 mm z uzbrojeniem w zasuwy  

i hydranty p.poż. o średnicy 80 mm z zasuwami  
d/ sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 3000 m z rur PE o średnicy 90 mm z uzbrojeniem i 

3 szt. przepompowni ścieków,  
e/  sieć telekomunikacyjna światłowodowa z uzbrojeniem o długości 2600 m,  
f/  sieć elektroenergetyczna 

Poza „Strefą przedsiębiorczości” 
a/ sieć wodociągowa zasilająca strefę przedsiębiorczości - do uzgodnienia z administratorem tj. 

ZOK w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1.  
     Szacunkowy zakres, sieć wodociągowa o długości 770 mb z rur PE o średnicy 110 mm,  
b/ sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej odprowadzająca ścieki ze strefy przedsiębiorczości -  

do uzgodnienia z administratorem tj. ZOK w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1.  
     Szacunkowy zakres, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 1000 mb z rur PE o średnicy 

110 mm,   sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 250 mm o długości  
230 mb,  

c/ droga dojazdowa do strefy przedsiębiorczości ok. 0,45 km klasy D z chodnikami, kategoria 
ruchu KR-1,  jezdnia szerokości 5,0 m o 2 pasach ruchu, prędkość projektowa 30 km/h. 

 
2).  Zakres prac projektowych z uwzględnieniem podziału na zakres w obrębie „Strefy 

przedsiębiorczości” i poza „Strefą przedsiębiorczości’: 
 

1/.   Opracowanie koncepcji Projektu Budowlanego 
2/. Opracowanie projektu budowlanego wszystkich wymaganych branż wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami i pozwoleniami obejmujący :  
- Projekt branży drogowej 
- Projekt branży sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej tłocznej, kanalizacji sanitarne  

grawitacyjnej, przepompowni ścieków 
- Projekt branży elektrycznej  
- Projekt branży telekomunikacyjnej  

3/.  Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
4/.  Uzyskanie Warunków Technicznych na podłączenie do sieci. 
5/.  Uzyskanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych. 
6/. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej. 
7/. Uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę . 
8/. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w zakresie wykonania robót 

budowlanych wszystkich branż. 
9/. Opracowanie Projektów Wykonawczych wszystkich wymaganych branż obejmujących:  

-  Projekt branży drogowej 
- Projekt branży sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej tłocznej,                   

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków 
-  Projekt branży elektrycznej  
-  Projekt branży telekomunikacyjnej  

10/.  Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy. 
11/.  Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu Zastępczego 
12/.  Opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
13/.  Opracowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

      14/.  Opracowanie Przedmiarów robót wszystkich branż w podziale na zakres w obrębie strefy         
                    przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości. 

15/.  Opracowanie Kosztorysów inwestorskich wszystkich branż w podziale na koszty w obrębie 
strefy przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości.   
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3). Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie: 

1/. Roboty przygotowawcze, zagospodarowanie zaplecza terenu budowy. 

2/. Roboty branży drogowej na podstawie wykonanych projektów w zakresie:  

- drogi - nawierzchnie jezdne i chodniki. 

3/. Roboty branży sanitarnej na podstawie wykonanych projektów w zakresie:  

- sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej tłocznej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 

przepompowni ścieków. 

4/. Roboty branży elektrycznej na podstawie wykonanych projektów w zakresie :  

- budowy oświetlenia ulicznego, instalacji zasilającej przepompownie, przyłączenie do sieci 

energetycznej dostawcy energii. 

 5/. Roboty branży telekomunikacyjnej na podstawie wykonanych projektów w zakresie: 

 budowa kanalizacji telekomunikacyjnej, podłączenie do sieci operatora.  

 6/. Wykonanie niezbędnych prób i badań końcowych wymaganych przepisami, w tym również   

kamerowanie sieci 
 

     4). Zakres po zakończeniu robót budowlanych: 

1.) Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej w podziale na zakres w obrębie strefy 
przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości. 

2.) Opracowanie kosztorysów powykonawczych w podziale na koszty w obrębie strefy 
przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości. 

3.)  Uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu 
 

5).  Zamontowanie na czas realizacji robót tablic informacyjnych – 1 szt., a po zakończeniu realizacji 
tablic pamiątkowych  – 1 szt.  (tablice muszą spełniać wymagania określone w dokumencie - 
Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych 
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 2007 - 2013, adres strony 
internetowej: http://www.rpo.warmia.mazury.pl).  

 
6. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikiem nr 

1 do PFU  stanowiący Załącznik Nr  2 do niniejszej umowy. 
  

7. Dokumentacja budowlana i wykonawcza musi spełniać wszelkie wymagania wynikające z 
obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi na 
jego podstawie i powinna obejmować, m.in.: 

1/. Przed rozpoczęciem prac projektowych zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu 
Zamawiającego;  

2/.  Przygotowanie, uaktualnianie, uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów do projektowania 
(warunki od gestorów sieci, wykonanie wszelkich niezbędnych ekspertyz i ocen technicznych, 
inwentaryzacja budowlana, inwentaryzacja zieleni, geologia, itp.) 

3/. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 
4/.  Przygotowanie i uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentów formalno-prawnych (w tym: 

decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 
realizację przedsięwzięcia) oraz stosownych uzgodnień umożliwiających wykonanie 
dokumentacji, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych (w tym prawomocnego 
pozwolenia na budowę). 

5/.  Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji 
projektowej i uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych; 

6/.  Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji. 
7/.  Opracowanie projektu budowlano i wykonawczego wszystkich branż po 6 egz. w wersji 

papierowej  i 1 egz. w wersji elektronicznej. 
8/.  Przedmiary robót wszystkich branż w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/
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9/. Kosztorys inwestorski w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 
10/. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 3 egz. w wersji papierowej w 

wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 
11/. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 2 egz. w wersji 

papierowej  i 1 egz. w wersji elektronicznej. 
12/. Uzgodnienia i decyzje: oryginały wszystkich uzgodnień i decyzji w oddzielnej teczce, a 

niezależnie od tego kopie podpisane za zgodność z oryginałem w każdym egzemplarzu 
dokumentacji projektowej. Wykonana dokumentacja projektowa musi zawierać pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w 
tym techniczno-budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz jest wydawana w 
stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowań i pisemne 
oświadczenie stanowią integralna cześć przekazywanej dokumentacji projektowej. 

 
 8.  Dokumentację należy sporządzić w taki sposób, aby Zamawiający mógł zrealizować całość zadania 

bez konieczności wykonania dodatkowych projektów, pomiarów, map, badań, ekspertyz, itp. 
 
 9.  Warunki ogólne: 
      1/. Opracowana dokumentacja budowlano-wykonawcza musi uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu 

i Zamawiającego. Wykonawca może przystąpić do realizacji rzeczowej inwestycji dopiero po 
akceptacji przez Zamawiającego opracowanej dokumentacji oraz zgłoszeniu właściwemu organowi 
przystąpienie do wykonywania prac budowlanych. 

 2/. W trakcie opracowywania dokumentacji budowlano-wykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do 
konsultowania przebiegu i zastosowanych rozwiązań projektowych z Inżynierem Kontraktu i 
Zamawiającym. 

 3/. 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. 

 4/. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą wraz z 
kosztorysami powykonawczymi w podziale na zakres w obrębie strefy przedsiębiorczości i poza 
strefą przedsiębiorczości. Dokumentacja budowlana i wykonawcza i dokumentacja powykonawcza 
zostaną przekazane Zamawiającemu, który przejmie wszelkie prawa z nimi związane w tym także 
prawa autorskie. Wykonany przedmiot umowy ma zostać wykonany zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją budowlano-wykonawczą w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, który stanowi 
załącznik do niniejszej umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

  5/. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wszystkich rygorów wynikających z Prawa 
Budowlanego. 

6/. W ciągu 7 dni od podpisania umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu 
uszczegółowiony harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, który musi zawierać podział 
zamówienia na elementy z określeniem terminu ich realizacji i wartość w podziale na zakres w 
obrębie strefy przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości. Kwoty sumaryczne dla 
poszczególnych zadań muszą być zgodne z wartościami podanymi w ofercie Wykonawcy. 

7/. Harmonogram zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia 
jego przedłożenia przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający może zgłosić zmiany 
do harmonogramu. Wykonawca wprowadza zmiany do harmonogramu w terminie do 5 dni 
roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Harmonogram nie może zawierać 
zapisów sprzecznych z  SIWZ. 

     8/. Podpisany przez obie strony harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy wiąże Wykonawcę, co 
do terminów i wysokości wystawianych faktur w trakcie realizacji zamówienia. Wszelkie zmiany w 
harmonogramach muszą uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego.   
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  9/. Zamawiający będzie wymagał sprawozdawczości i rozliczeń z realizacji przedmiotu umowy 
zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (IZ) Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia 
i Mazury na lata 2007-2013. 

 10/. Wykonawca zobowiązany jest opatrywaniem logotypami Instytucji źródeł finansowania wszelkiej 
dokumentacji związanej z realizacją Projektu niniejszego zamówienia. 

     11/. Wykonawca przygotuje i przedłoży do akceptacji Inżynierowi Kontraktu oraz zatwierdzenia przez 
Zamawiającego raport miesięczny w terminie do 3 (trzeciego) dnia następnego miesiąca. Wzór 
raportu miesięcznego Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu w terminie 14 dni od 
podpisania umowy. Raport będzie zawierał m.in. informacje: 

 - opis postępu prac projektowych/robót i powstałych problemów,  
 - zaangażowanie sił i środków Wykonawcy, 
 - zaawansowanie finansowe umowy, 

- postęp prac projektowych/robót i płatności w rozbiciu na elementy zgodnie z harmonogramem   
rzeczowo-terminowo-finansowym w powiązaniu z planem na każdy miesiąc, w podziale na 
zakres w obrębie strefy przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości 

- procentowy postęp prac projektowych/robót i płatności w rozbiciu na elementy zgodne z 
harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, w podziale na zakres w obrębie strefy 
przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości 

- graficzne przedstawienie postępu prac projektowych/robót w powiązaniu z harmonogramem  
rzeczowo-terminowo-finansowym w podziale na zakres w obrębie strefy przedsiębiorczości i 
poza strefą przedsiębiorczości 

 - fotografie dokumentujące postęp robót, 
 - wykaz ewentualnych roszczeń  
    12/. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego (przed rozpoczęciem robót) oraz 

prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robót, w odstępach miesięcznych, w ilości 
niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym 
datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD) i przekazywane do 
Inżyniera Kontraktu wraz z raportem miesięcznym, do 3 (trzeciego) dnia kolejnego miesiąca. 

 

§ 2 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

1. Ryczałtową wartość całego zakresu objętego zamówieniem strony ustalają na: 
a)   łączna cena brutto: …...................................... zł 

  słownie złotych: ...................................................................................................... 

b) łączny podatek VAT ………% tj. kwota: …........................................................... zł                           

słownie złotych: ........................................................................................................ 

c)  łączna cena  netto: ….................................................. zł 

słownie złotych: ........................................................................................................ 

 

w tym: 

 

1.1. Ryczałtowa wartość wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej:  
a) cena brutto: …................................................................................................. zł 

słownie złotych: ................................................................................................... 

b) podatek VAT ……%  , tj kwota …..................................................................... zł                           

słownie złotych: ................................................................................................... 
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c)  cena  netto: ….................................................................................................. zł 

słownie złotych: ................................................................................................... 

 
 
1.2. Ryczałtowa wartość wykonania robót budowlanych określonych dokumentacją budowlano-
wykonawczą sporządzoną przez wykonawcę: 
 

a) cena brutto: …................................................................................................. zł 

słownie złotych: ................................................................................................... 

b) podatek VAT ……%  , tj kwota …..................................................................... zł                           

słownie złotych: ................................................................................................... 

c)  cena  netto: ….................................................................................................. zł 

2. Kwoty określone w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zadania i nie mogą ulec 
zmianie, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

 
3. Powyższe wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących 

przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT. 
 

§ 3 
Warunki Płatności 

 
1. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych i 

fakturą końcową. 
 
2. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy nastąpi w dwóch etapach: 
    2.1. Pierwszy etap – za wykonane prace projektowe, tj.: 
           1). Faktura w wysokości 100% wynagrodzenia umownego po wykonaniu dokumentacji budowlanej 

i wykonawczej oraz uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
           2). Podstawą wystawienia faktury VAT za prace projektowe stanowić będzie podpisany przez 

Strony bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy prac projektowych, o którym mowa w § 8 ust. 
1 niniejszej umowy.  

 2.2. Drugi etap – za wykonane roboty budowlane, tj: 
1). Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych w wysokości do 90% 

wynagrodzenia określonego w § 2 pkt 1.2  niniejszej umowy i faktury końcowej w wysokości 
10% wynagrodzenia określonego w § 2 pkt. 1.2. niniejszej umowy,  wystawionych zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym wykonanych robót w podziale na zakres w 
obrębie strefy przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości, w oparciu o: 

  -  protokół odbioru częściowego robót, podpisany przez Inżyniera , 
- protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy i uzyskaną przez Wykonawcę decyzję o 

pozwoleniu na użytkowanie. 
 

     3. Dla faktur częściowych ustala się kwartalne okresy rozliczeniowe. Warunkiem zapłaty przez 
Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w 
ust.6 niniejszego paragrafu, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

 
 4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będą protokoły odbioru częściowego zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym wykonania prac w podziale na zakres w obrębie 
strefy przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
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5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 
ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

 
6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

 
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

 
8.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
 
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

 
10.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.9 niniejszego paragrafu, 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 

dalszemu 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. 
 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
12. Końcowe rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową,  

wystawioną na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego i uzyskaniu w imieniu 
Zamawiającego przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie. Warunkiem zapłaty przez 
Zamawiającego faktury końcowej wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust.6 niniejszego 
paragrafu, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

 
13. Faktury regulowane będą w terminie 30–dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 5-11 niniejszego paragrafu. 

 
14. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar 
umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 11 umowy. 
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15. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę na fakturze. 
 
16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 
 
17.  Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
18. Wynagrodzenie ryczałtowe nie podlega waloryzacji i będzie niezmienne przez cały czas realizacji 

robót. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli w czasie zawarcia 
Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac. 

 
§ 4 

Terminy wykonania 
 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy.  
 
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 
-   opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz pozostałych dokumentów wymienionych w   

§ 1 pkt. 5 ppkt. 2) umowy wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie do 
30.06.2014r. 

-  wykonanie i zakończenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do 
15.11.2014r. 

 
3. Terminy wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić osobny element odbioru 

częściowego, określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy w podziale na zakres w obrębie 
strefy przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości złożony przez Wykonawcę i stanowiący 
załącznik do niniejszej umowy. 

. 
4. Wymagany okres rękojmi i gwarancji przedmiotu umowy - 36 miesięcy od dnia następnego licząc od 

daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót 
 

§ 5  
Obowiązki stron. 

 
1. Obowiązki Zamawiającego.  

1) Dostarczenie programu funkcjonalno-użytkowego w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania 
niniejszej umowy. 

 
2) Przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku  przez Wykonawcę.  

 

3) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, obejmującego wszystkie branże przedmiotu 
umowy. 

 
4)  Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę. 

 
5) Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 8 niniejszej 

umowy. 

 
6) Regulowanie płatności wynikających z wystawianych, na zasadach określonych w § 3 niniejszej 

umowy, faktur.  
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9) Zamawiający deklaruje się do udzielania Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbędnej mu 
pomocy w uzyskiwaniu decyzji, uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami administracji 
niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiający jest w szczególności zobowiązany 
do  udostępniania Wykonawcy wszelkich niezbędnych Wykonawcy dokumentów znajdujących się w 
posiadaniu Zamawiającego, udzielanie Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjaśnień oraz udzielanie 
Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym wszelkich pełnomocnictw i upoważnień 
niezbędnych dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

 
2. Obowiązki Wykonawcy. 

1) Przed rozpoczęciem prac projektowych zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu 
Zamawiającego. 

 
2) Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 
 
3)   Ustalenie z gestorami sieci punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy i 

socjalnych. 
 
4) Przygotowanie i uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentów formalno-prawnych (w tym: decyzji 

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia, warunków technicznych itp) oraz stosownych uzgodnień umożliwiających 
wykonanie dokumentacji, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych (w tym prawomocnego 
pozwolenia na budowę) oraz realizację zadania. 

 
5) Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji 

projektowej i uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych. 
 
6) Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami, 

uwzględniających przepisy ustawy Prawo budowlane w zakresie umożliwiającym uzyskanie przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót 
budowlanych. 

 
7). Prace projektowe objęte umową zostaną wykonane przez osoby posiadające uprawnienia do 

projektowania w zakresie objętym umową, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane.  

 
8). Koncepcja Projektu Budowlanego, oraz wszelkie rozwiązania projektowe winny być uzgodnione na 

etapie projektowania z Inżynierem Kontraktu, Zamawiającym i właściwymi podmiotami. Kompletny 
projekt budowlany i wykonawczy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 
  9) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę. Przed złożeniem 

wniosku o pozwolenie na budowę projekt budowlany musi zostać zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Zamawiający upoważni Wykonawcę do występowania przed organami publicznymi 
w celu uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień na etapie projektowania i realizacji do 
uzyskania pozwolenia na budowę i użytkowania włącznie.   

 
    10) Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca opracuje program zapewnienia jakości 

i przedstawi go Inżynierowi Kontraktu do uzgodnienia, a następnie do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

 
11) Wykonawca zobowiązuje się użyć do realizacji przedmiotu umowy materiałów własnych. Materiały 

powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom Specyfikacji Istotnych 
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Warunków Zamówienia oraz być zgodne z zaproponowanymi w zaakceptowanej przez 
Zamawiającego, a wykonaną przez Wykonawcę dokumentacją budowlano-wykonawczą. 

 
12) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz z ustawieniem oraz 

utrzymaniem oznakowania; 

 
13) Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go z Zamawiającym. 

 
14) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, 

zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego 
wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i  oznakować prowadzone roboty 
oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót 
budowlanych, zapewnić w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, 
chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę przedmiotu 
zamówienia lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie 
niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów 
położonych w pobliżu placu budowy.  

   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. 

 
15) Wykonywanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego i przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych 
powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem bioz” zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 
późn. zm.) oraz przedstawić go Zamawiającemu. 

 
    16)  Zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli jakości robót; 
 

 17)  Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 dni   
przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 
    18) Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po 

zakończeniu robót. 

 
    19)  Współpraca ze służbami Zamawiającego. 

 
    20) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonanie robót przez podwykonawców 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej 
umowy.  

 
    21) Prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym 

osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 

 
  22) Zgłaszanie inspektorowi nadzoru wykonania robót, a w szczególności robót zanikających. 

Wykonawca na bieżąco zobowiązany jest sporządzać dokumentację fotograficzną z realizacji 
projektu stanowiące załączniki do odbioru robót zanikających; 

 
    23) Wykonawca przed zabudowaniem wszelkich materiałów zgodnych z zatwierdzoną dokumentacją 

budowlano-wykonawczą winien dostarczyć na każde żądanie do akceptacji Inżynierowi Kontraktu 
lub Zamawiającemu wymagane atesty, świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie, certyfikat CE, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą albo 
aprobatą techniczną. Po uzyskaniu akceptacji przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawca może 
przystąpić do zabudowy materiałów. 
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24)  Zgłaszanie przedmiotu umowy do odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 

 

25)  Wykonanie prób końcowych, w tym kamerowania sieci. 

 

26)  Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

 
27)  Zapewnienie kadry i nadzoru autorskiego z wymaganymi uprawnieniami przez cały okres realizacji 

inwestycji. 

 
28)  Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 

 
29)  Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. 

 
 30) Wykonawca zobowiązuje się strzec własnego mienia znajdującego się na terenie prowadzonych  

robót.  
 
31)  Ponadto Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do:  

a) powiadomienia przed rozpoczęciem robót niezbędne służby wymienione w uzgodnieniach i 
warunkach dostawców mediów i właścicieli terenów, 

b) uzgodnienia każdorazowo wejście na teren prywatny z właścicielami terenów, 
c) zapewnienia nieskrępowanego dostępu do terenu budowy uprawnionym osobom, 
d) udzielania Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu wszelkich niezbędnych informacji i 

wyjaśnień dotyczących inwestycji, 
e) udziału w cyklicznych naradach koordynacyjnych na placu budowy (raz w miesiącu lub częściej, 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu), 
f) wykonywania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, 
g) w okresie gwarancji i rękojmi - udział w przeglądach gwarancyjnych na wezwanie 

Zamawiającego (co najmniej 2 przeglądy w ciągu roku). 

 
§ 6 

Ubezpieczenia 
 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich szkód i ryzyka oraz 
nagłych zdarzeń losowych w imieniu własnym i Zamawiającego. Ubezpieczenie winno objąć przedmiot 
umowy, do wysokości 100% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 2 umowy. 

 
2. Ubezpieczenie winno obejmować personel Wykonawcy, Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu będących 

na budowie oraz odpowiedzialność Wykonawcy wobec osób trzecich. 
  
3. Wykonawca w terminie 10 dniu od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu 

oryginały polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich kserokopie. 
 

§ 7 
Personel z ramienia Zamawiającego, Nadzoru, Wykonawcy 

1. Do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonywania niniejszej umowy z 
ramienia Zamawiającego, wyznacza się osoby: 

1). …………………………………… 

2). …………………………………..    
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2. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” 
Sp. z o.o. w Olsztynie - pełniące funkcję Inżyniera Kontraktu na podstawie odrębnie zawartej umowy. 

 
3. Przedstawicielem/Kierownikiem Kontraktu z ramienia Wykonawcy będzie: ……………………….. 
     Kierownikiem budowy będzie: ...............................................................................  

posiadający (-a) uprawnienia w specjalności ……………………………………………… 
Nr uprawnień: .......................................................................................................... . 
 

4. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz 
osób przedstawionych w ofercie przetargowej Wykonawcy za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

 
5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 
b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 
c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 
 

6. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do 
pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dla danej funkcji. 

 
7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. 
Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

 
§ 8 

Odbiory Przedmiotu umowy 
 

1. Strony ustalają, że przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 
   1.1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową, o której mowa w § 1 pkt. 5, 

ppkt. 2 umowy, w formie i ilości zgodnie z § 1 pkt. 7 oraz zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
terminowo-finansowym. Fakt dokonania czynności przekazania dokumentacji projektowej strony 
umowy potwierdzą przez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przygotowanego przez 
Wykonawcę. Wykonana dokumentacja projektowa musi zawierać pisemne oświadczenie, że 
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz jest wydana w stanie zupełnym ze 
względu na cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowią 
integralną cześć przekazywanej dokumentacji projektowej. 

 
1.2. Po weryfikacji, Zamawiający w terminie do 14 dni poinformuje Wykonawcę o konieczności 

wprowadzenia ewentualnych poprawek lub gotowości odbioru dokumentacji projektowej. W 
przypadku stwierdzenia ewentualnych wad lub braków w dokumentacji Wykonawca zobowiązany 
będzie do ich usunięcia w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego. 

 
1.3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie ewentualnych poprawek. 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad innej Jednostce Projektowej na koszt Wykonawcy.  
Dokonanie czynności odbioru poprawionej/uzupełnionej dokumentacji strony potwierdzą przez 
podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, przygotowanego przez Wykonawcę.  
 

1.4. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie ogranicza obowiązku naprawy wad dokumentacji 
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projektowej, stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego po odbiorze dokumentacji. 
 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wykonanych robót budowlanych Strony ustalają 
następujące rodzaje odbiorów: 

 
  a/. odbiory częściowe - dokonuje się w celu prowadzenia częściowych rozliczeń i stanowić będą 

podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie robót zgodnie z § 3 umowy. Odbiór 
częściowy nastąpi przez sprawdzenie przez inspektora nadzoru i odebranie robót przez Komisję 
na podstawie protokołu częściowego odbioru robót sporządzonego przez Kierownika budowy, 
potwierdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

 
b/. odbiór końcowy - przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu umowy, 

potwierdzone protokołem odbioru końcowego i uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  

 
   c/.  odbiór ostateczny – przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 
 
3. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym, że  odbiór tych 

robót przez inspektora nadzoru nastąpi w terminie bezzwłocznym po ich zgłoszeniu przez Wykonawcę, 
w formie wpisu do Dziennika budowy. 

 
4. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca 

każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, 
tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego 
Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa 
jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 

 
5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do: 
 a/. odbioru częściowego pisemnie na adres Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w terminie 3 dni 

roboczych przed planowanym odbiorem;  
 b/. odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiającego i 

Inżyniera Kontraktu w terminie 5 dni roboczych przed planowanym odbiorem;  
     c/. odbioru ostatecznego pisemnie na adres Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w terminie 5 dni 

roboczych przed planowanym odbiorem; 
 
6. Odbiorów dokonuje Komisja, w skład, której wchodzą: 
     a/. przedstawiciele Inżyniera Kontraktu, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego poszczególnych branż, 
 b/. przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik budowy, Kierownicy robót branżowych, 
     c/. przedstawiciel Zamawiającego 
 
7. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób  

i sprawdzeń, Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Po potwierdzeniu przez 
Inżyniera Kontraktu/Inspektora nadzoru gotowości do odbioru wpisem w dzienniku budowy Wykonawca 
jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego o zakończeniu robót. Zamawiający powoła 
specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności 
odbioru końcowego po osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

 
8. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz 

jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 
 
9. Na co najmniej 7 dni roboczych  przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 
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odbioru, a w szczególności kompletną dokumentację powykonawczą wraz z kosztorysami 
powykonawczymi, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych, świadectwa jakości, oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na 
stosowane materiały i urządzenia, rozliczenie końcowe, oświadczenia i inne wymagane przez 
obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

 
10.Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i 

zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

 
11 Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia 

gotowości odbioru, to Wykonawca: 
1) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy, 
2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję.  

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z 
tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty 
należnego wynagrodzenia. 

 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

 
13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni 
termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, 

2) nie nadające się do usunięcia, a umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, to Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

 
14. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 

umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane 
roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę. W przeciwnym 
wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

 
15. Odbiór ostateczny będzie dokonany przed upływem terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu 

usunięcia ewentualnych wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
 
 

§ 9 
Gwarancja i rękojmia 

 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za usterki i  wady fizyczne 
każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 3 lata licząc od dnia odbioru i przekazania do 
użytkowania przedmiotu umowy. 

 
2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona 

przez udzielenie 3 letniej gwarancji za usterki i wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu 
umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania do użytkowania wszystkich obiektów budowlanych 
będących przedmiotem odbioru z wyjątkiem urządzeń, na które dostawcy udzielają innej gwarancji, 
lecz nie krócej niż 3 lata. 

3. Dokumenty gwarancyjne na urządzenia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 
końcowego, jako załącznik do protokołu.  
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4. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych 
organizowanych przez Zamawiającego, czy Inżyniera Kontraktu. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu 
gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  
1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności,  
2)   normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części,  

    3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz 
urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres trwania naprawy.  

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 
zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający 
może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy. 

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie, jeżeli reklamował wadę 
przed upływem tego terminu. 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy 
 

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

 
1. Zamawiającemu przysługuje w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości prawo odstąpienia od umowy 

w następujących okolicznościach: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania na piśmie przez Zamawiającego, 
d) Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową pomimo 

bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu 
wykonywania umowy  - dotyczy to między innymi gdy: 

    - nieprawidłowo są wykonywane prace projektowe lub roboty budowlane, 
e) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni. 
f)  konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 3 ust.6 umowy, lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy określonej w § 2 ust.1 umowy,  

g) powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy lub jej części podwykonawcy bez 
zachowania wymogów  §13 umowy, 

 
2. Wykonawcy przysługuje w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości prawo odstąpienia od umowy, 

jeżeli: 
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania 

w  terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie, 
b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru robót , 
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.  
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3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na  koszt tej 

strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, lub urządzeń, które znajdują się na placu budowy, a 

nie  mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających przez 
Zamawiającego, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

 
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 
a/. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane na dzień odstąpienia od umowy, 
b/. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 4c, po cenach 

uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie opracowanego kosztorysu 
inwestorskiego. 

c/. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na 
podstawie: 
a) protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli stron umowy, procentowego stopnia zaawansowania 

wykonania dokumentacji projektowej i pomnożenia tej wielkości przez wartość dokumentacji 
projektowej określonej w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym  wraz z uzgodnieniami, 
w przypadku odstąpienia od umowy na etapie realizacji dokumentacji projektowej; 

b) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu 
terminowo-rzeczowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 

 
c) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 

terminowo-rzeczowo-finansowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie 
protokólarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego zaawansowania 
wykonania danego elementu. Dopuszcza się także zastosowanie rozliczenia za pomocą kosztorysu 
powykonawczego w oparciu o kosztorys inwestorski. 

  
7. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie 
przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 11 
Zwłoka i kary umowne 

Prace projektowe 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu 

karę umowna za: 
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1)  zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej – w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w 
§ 2 pkt 1, ppkt. 1.1. niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,  

2)  zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi za wady – w wysokości 0,2% wynagrodzenia  określonego w § 2 pkt 1, ppkt. 1.1. niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki, 

 
Realizacja robót       
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za 
przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty określonej w § 2 pkt. 1, ppkt. 1.2. niniejszej umowy, 
za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, a także w okresie rękojmi za 
wady  i gwarancji jakości– w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli 
liczoną od kwoty określonej w § 2 pkt. 1 ppkt. 1.2. niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczoną 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust.1 
za każdą umowę, 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany – w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust.1 za każdą umowę, 

e) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1% 
wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust.1 za każdą umowę. 

f) Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,2% niezapłaconego lub nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia 
za każdy dzień zwłoki. 

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

Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczony od 
kwoty określonej w § 2 niniejszej umowy, 

 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego za przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za 
wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych. 

 
4. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w  usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy. 
 
5. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
 
6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w  

Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
 
7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte 

w wyznaczonym terminie. 
 

§ 12 
Należyte wykonanie umowy 

 
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania 

umowy.  
2. Tytułem należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie  
w postaci.................…………………………na sumę 10% ceny ofertowej brutto tj. na kwotę.................... 
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słownie: ........................................................................... 
3. Zamawiający zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% kwoty 

wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady. 

 
§ 13 

1. Wykonawca powierzy następujący zakres robót podwykonawcom: ................... 
2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obwiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 14 dni 
od otrzymania w/w projektów. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 
dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii w/w umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany. 

 
4.   Zamawiający, w terminie określonym w ust.3 niniejszego paragrafu, zgłasza pisemne zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

 
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.  

 
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

  
7. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

 
8.  Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, zgłasza pisemny sprzeciw 

do umowy o   podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 niniejszego paragrafu. 
 

 9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

 
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
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umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

 
11. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
 
 

12. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 7 i 10 niniejszego paragrafu wymagają formy pisemnej 
i zgody Zamawiającego. 

 
13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców, a także za ich wszelkie działania i zaniechania. 
 
14. W przypadku stwierdzenia obecności na terenie budowy podwykonawcy nie zgłoszonego 

Zamawiającemu do akceptacji, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty 
wynagrodzenia, bez ponoszenia obowiązku zapłaty odsetek w wysokości ustawowej, do czasu 
przedstawienia przez Wykonawcę dowodu, że podwykonawca ten otrzymał wszystkie należne mu 
kwoty za wykonane roboty.  

 
15. Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za 

terminowość i jakość przedmiotu umowy wykonywanego przez podwykonawców. 
 

§ 14 
Zmiany umowy 

 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego ustępu: 
 Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w sytuacjach: 

1.1.   zmiany terminu: 
1). przedłużającej się procedury przetargowej na wybór Wykonawcy wynikającej z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego 
 
2).  wstrzymaniem robót przez zamawiającego, 
 
3). odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,  
 
4). działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonywania robót,  
 
5). wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności,  
 

 6). na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub 
czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,  

 
7). w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp., których strony 

umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 
 

    1.2. Innych następujących przypadkach: 
1) Wystapienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy lub wytycznych Instytucji Zarządzających, Wdrażającej lub 
Pośredniczącej w zakresie mającym wpływ na realzację przedmiotu umowy. 
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2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 
 

3) Wystapienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku 
pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezalezne od wykonawcy) przy pomocy, których 
Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem 
zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert warunki okreslone w SIWZ; 
 

4) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
 

5) zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych 
przez Wykonawcę według postanowień § 13 umowy, 
 

6) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna i 
udowodni, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 
dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w 
SIWZ, w terminie określonym we wniosku Zamawiającego; 

 
7) W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowiązują się do 

podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 
 

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w 
szczególności:  

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np. zmiana numeru 
rachunku bankowego) 

 
- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 
 
- aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego obejmującego również terminy 

realizacji. 
Uwaga: Wszystkie powyższe postanowienia tworzą katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez 
Zamawiającego jak i przez Wykonawcę 

 
3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności i może być dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy. 
 
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą naruszać postanowień przepisu art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
 
5. Umowa została sporządzona w języku polskim. Język polski jest językiem obowiązującym podczas 

wykonywania przedmiotu umowy. 
 
6. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień umowy jest prawo polskie. 
 
7. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej 

firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, likwidacyjnego.  
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§ 15 
Postanowienia praw autorskich 

 
1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje na 

rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania. 
 
2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru dokumentacji, określonej w § 2 umowy, na 

Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji jako całości, jak i do 
poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez Zamawiającego pełnego i nieograniczonego 
prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz 
fragmentach, w dowolny sposób, a także w dowolnym zakresie, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach, 
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości, 
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet, 
5) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez niego wybranym. 
 

3. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do wyżej wymienionej dokumentacji 
projektowej jako całości, jak i poszczególnych jej elementów, przy użyciu wszelkich nośników oraz 
technologii, a także może ją przenosić na osoby trzecie oraz wykorzystywać ją w całości lub 
fragmentach, w kraju i zagranicą - bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia dla 
Wykonawcy. 

 
4. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Projektantów – autorów 

dokumentacji projektowej. 
§ 16 

Rozstrzyganie sporów 
 

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 
sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 17 
Postanowienia końcowe 

 
1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,  

Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, inne przepisy powszechnie obowiązujące, mające 
zastosowanie przy wykonaniu niniejszej umowy oraz obowiązujące reguły zasad i postanowień 
wynikających z wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, 
obowiązujące procedury, wytyczne i informacje Instytucji Zarządzającej. 

 
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
    - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
    - Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikiem nr 1  
    - Oferta Wykonawcy 
    - Umowa zawarta przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu z Województwem Warmińsko – 

Mazurskim 
   - harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy zaakceptowany przez strony 
  
3. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego i  1 egz. dla 

Wykonawcy. 
  

 ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA:    


