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Numer sprawy : RI.271.1.8.2020.ML 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO-ZMIANA 26.10.2020 R. 
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 
 
 
 
Podstawa prawna:  
Postępowanie  jest  prowadzone  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r. 
Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity Dziennik Ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 
2164  i zmian z 2016 r. poz. 831 i 996,  oraz z  uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą 
z dnia 22 czerwca 2016 r. poz. 10020 o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
niektórych  innych ustaw oraz w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
Tryb postępowania: 
Przetarg nieograniczony 
 
 
 
 
Przedmiot zamówienia: 
„Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją deszczową przy 
Gminnym Przedszkolu w Krasnem”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Krasne, październik 2020 r. 
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RI.271.1.8.2020.ML 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

dla zadania 
„Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją deszczową przy 

Gminnym Przedszkolu w Krasnem”. 
   
                  
Rozdział I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Gmina Krasne zwana dalej „Zamawiającym”, 
Krasne 121, 36-007 Krasne 
NIP 5170042253, REGON 69058211 
nr telefonu (17) 23 00 200 
Godziny urzędowania:  
poniedziałek do 7:30 - 15:30 
wtorek od 7:30-17:00 
środa-czwartek od 7:30-15:30 
piątek od 7:30 do 14:00  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminakrasne.pl 
Strona internetowa: www.gminakrasne.pl 
 
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz 
art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843) zwanej dalej: „P.z.p.”. 
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  
 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie podziemnego 

zbiornika retencyjnego i pompowni na wody deszczowe wraz z przebudową i budową 
sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Krasne, gmina 
Krasne w ramach zadania pn. „Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z 
kanalizacją deszczową przy Gminnym Przedszkolu w Krasnem”. Roboty budowlane 
realizowane będą na działkach nr 885/5, 1174/59, 1174/61, 1133/1, 1133/3 w 
miejscowości Krasne na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę nr 
AB.6740.12.83.2019 z dnia 03.06.2019 r. 

2. Zakres robót obejmuje: 
a) roboty ziemne i rozbiórkowe, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni 
b) budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej 

http://www.gminakrasne.pl/
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c) przebudowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w terenie drogi powiatowej nr 
1394R Krasne – Kolonia - Strażów 

d) budowę i wyposażenie technologiczne przepompowni ścieków deszczowych wraz z 
wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej przepompownię ścieków 

e) budowę zbiornika retencyjnego wody deszczowej 
f) montaż separatora i osadnika na sieci kanalizacji deszczowej 
g) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury w miejscach kolizji z projektowaną 

kanalizacją deszczową 
h) odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, z kostki brukowej 

betonowej oraz z płyt ażurowych 
3. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszt wywozu i utylizacji odpadów 

powstałych podczas rozbiórki 
 
Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej: 
a) dokumentacji projektowej składające się z Projektu Budowlanego pn. „Budowa 

podziemnego zbiornika retencyjnego i pompowni na wody deszczowe, 
przebudową odcinka i budową sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i 
tłocznej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną zasilającą przepompownię m. 
Krasne” 

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

Uwaga: 
Ze względu na konieczność prowadzenia robót  z zachowaniem funkcjonowania obiektu 
wszelkie prace  należy realizować z uwzględnieniem szczególnego bezpieczeństwa, unikając 
wykonywania robót  niebezpiecznych, głośnych i uciążliwych dla otoczenia  
w godzinach pracy instytucji użyteczności publicznej. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45-00-00-00-7   Roboty budowlane 
45-23-21-30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 

burzowej 
45-23-24-52-5  Roboty odwadniające  
45-24-72-70-3  Budowa zbiorników  
 
Przedmiary robót, które Zamawiający załączył do SIWZ nie stanowią elementu 
dokumentacji projektowej. Przedmiary mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego 
zakresu robót wymaganego do osiągnięcia  rezultatu i  dokonania ewentualnych 
uzupełnień lub zmian. W związku z tym,  zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji 
lokalnej, zbadania miejsca budowy i jego otoczenia, oraz uzyskania potrzebnych 
informacji dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty 
przetargowej. Podane w opisie przedmiotu zamówienia jakiekolwiek nazwy własne, 
znaki towarowe, patenty lub  pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
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wykonawców lub produktów, nie mają na celu naruszenie art.29 i art.7 ustawy  Prawo 
zamówień publicznych mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań 
jakościowych, technologicznych, eksploatacyjnych i użytkowych Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza w tej części przedmiotu zamówienia rozwiązania 
równoważne, pod warunkiem zapewnienia tych samych lub lepszych od wskazanych 
w  dokumentach przetargowych parametrów.   
 
 
Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę 
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w  art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. 
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji 
zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, 
zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej. 
* w  art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy: przez nawiązanie 
stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na 
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 
pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.  

 
Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania zamówienia:  13.08.2021 r. 
 
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 
 
1. nie podlegają wykluczeniu 
Podstawy wykluczenia zostały opisane w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy pzp. 
Zamawiający stosownie do art. 24 ust. 6 ustawy pzp  przewiduje możliwości wykluczenia 
wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-7 ustawy pzp.  
 
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
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urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, która będzie 
pełniła funkcję Kierownika Budowy. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane 
odpowiadające ww. uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. 
 

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i art. 24 ust.5 pkt. 1-7 ustawy Pzp. 
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu zostanie zastosowana procedura uregulowana 
w art. 24 aa ustawy pzp. W związku z powyższym Zamawiający przed udzieleniem w 
pierwszej kolejności dokona oceny oferty, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału  
 
1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 
1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu określone w art.24 ust.1 i art. 24 ust. 5 

pkt. 1-7 ustawy Pzp – załącznik Nr 2 do SIWZ, 
1.2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik 

Nr 3 do SIWZ. 
 
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w 

postepowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia: 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych 
na dzień złożenia wniosków oświadczeń lub dokumentów:  
 
2.1.  braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie 
art.24 ust.1 ustawy PZP zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 
a)odpisu właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 
stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy 
 
2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, dotyczących kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda dokumentów 
potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich 
posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności: 
 
Zamawiający nie stawia wymagań. 
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2.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub 
zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości  lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 
rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty 
w tym zakresie. 
 
2.4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej zamawiający  żąda następujących dokumentów: 
 
Zamawiający nie stawia wymagań. 
 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 
zamawiającego dokumentów, których mowa w ust. 3, zamawiający dopuszcza złożenie przez 
wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 
 
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w  ust.2 pkt 2.1. lit. a 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. 
3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust.2 pkt 2.1. lit. a 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio  do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
3.3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę.  
3.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
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Rozdział VII. Inne dokumenty 
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. Pełnomocnictwo potwierdzające uprawnienia do podpisywania oferty, jeżeli uprawnienia 
Osoby/ Osób podpisujących nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów 
rejestrowych. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać czynności do 
wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo potwierdzające 
upewnienia do podpisania ofert musi być złożone w oryginale lub kopii uwierzytelnionej 
przez notariusza. 

3. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
złoży w ofercie , pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz 
dokumentów wynikających z § 9 ust 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 
rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
 

Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

 
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja (w tym przekazywanie korespondencji w 

postaci oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, o których mowa w 
ustawie Pzp) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123),  

2. Korespondencję oznaczoną przynajmniej numerem sprawy (RI.271.1.8.2020.ML):  
1) w formie pisemnej należy kierować na adres: Krasne 121, 36-007 Krasne;  
2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy kierować wyłącznie na 
następujący adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminakrasne.pl ; przesłanie 
korespondencji na inny adres poczty elektronicznej należący do Zamawiającego 
będzie bezskuteczne. 

3. W przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2188), należy uwzględnić godziny pracy Zamawiającego, wskazane w 
Rozdziale I SIWZ. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, 

mailto:zamowienia@gminakrasne.pl
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każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. Jednocześnie Zamawiający sugeruje, aby korespondencji przekazanej w 
ten sposób nie przekazywać po godzinach pracy Zamawiającego, a także w dzień 
wolny od pracy. 

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 
Zamawiający przyjmuje, iż dokumenty wysłane przez Zamawiającego na numer faksu 
lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w 
sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja 
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

7. W przypadku dokumentów lub oświadczeń składanych przez Wykonawcę na 
wezwanie Zamawiającego (po otwarciu ofert) – Zamawiający uzna je za skutecznie 
złożone (pod rygorem nieważności), jeżeli zostaną złożone Zamawiającemu w 
terminie przez niego wyznaczonym z zachowaniem formy określonej zapisami SIWZ, 
przepisami ustawy Pzp lub aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w 
przypadku pełnomocnictw w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza (pod rygorem nieważności). 

8. 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 (art.38 u.1 p.3 u P.z.p.), pod 
warunkiem  że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania należy kierować na 
adres: Urząd Gminy Krasne, 36 – 007 Krasne 121. Pytania można także przesłać na 
adres poczty elektronicznej zamowienia@gminakrasne.pl. 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza 
na tej stronie. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego.  

11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Barbara Wandycz- 
Słowińska – kierownik Referatu Infrastruktury, adres poczty elektronicznej 
zamowienia@gminakrasne.pl, godziny urzędowania: poniedziałek od 7:30 do 15:30, 
wtorek od 7:30 do 17:00, środa-czwartek od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:00, 
adres Urząd Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121. 
 

Rozdział IX. Wadium.  
Zamawiający nie wymaga wpłacania wadium.  
 
Rozdział X. Termin związania ofertą . 

1. Zamawiający ustalił termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

mailto:zamowienia@gminakrasne.pl
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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 oznaczonym okresie, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Przygotowanie oferty 

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
c) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
d) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

e) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

f) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia 
i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

g) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz 
przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, 
a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 

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

i) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane wg. łącznej numeracji, 
spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji 
zawartości oferty.  

2. Oferta wspólna 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 
Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający 
zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy 
czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż 
termin realizacji zamówienia. 
Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego 
przedstawiciela/ partnera wiodącego. 
Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga 
podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć 
je do oferty. 
Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań 
i płatności w imieniu każdego, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego 
występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie. 
Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z przedstawicielem / wiodącym partnerem. Podmioty występujące wspólnie ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty. 
a) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie 

w Urzędzie Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121, Pokój nr 18 - sekretariat Urzędu. 
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b) Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres: 
Urząd Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121; oraz  zawierać nazwę, adres i 
telefon składającego ofertę (w razie braku informacji o oferencie, nie będzie 
możliwe uzupełnianie oferty czy też dokonanie w niej zmian). 

c) Koperta oznakowana poprzez podanie nazwy przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dopiskiem: „nie 
otwierać przed 06.11.2020 r. godz. 10:30”. 

 
Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121, w pok. nr 
18  (Sekretariat Urzędu) lub przesłać na powyższy adres, do dnia 06.11.2020 r. do 
godz. 10:00. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez 
otwierania. 

2. Miejsce otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121, pokój nr 2, 
dnia 06.11.2020 r. o godz. 10:30. 

3. Sesja otwarcia ofert: 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert 
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego 
oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia i okres rękojmi i 
gwarancji. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 
Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cenę oferty należy podać w PLN 
2. Cenę należy określić w wysokości brutto  
3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji w tym koszty 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (podatki, koszty transportu, inflację, 
ubezpieczenia, świadczenia usług gwarancyjnych, roboty przygotowawcze i porządkowe, 
obsługę geodezyjną, koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, z 
serwisowaniem w okresie gwarancyjnym zamontowanych urządzeń i instalacji, , 
dozorowanie itp.), załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 

4. Wszystkie ceny powinny być podawane z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 
5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
6. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalona w drodze 

postepowania wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna , niezależna od 
wszelkich świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za 
sposób przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie 
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Wykonawca. 
7. Sporządzone przez Wykonawcę, w formie uproszczonej kosztorysy ofertowe służyć będą 

Zamawiającemu w celach poglądowych, mają charakter ogólnej informacji i nie będą 
stanowiły elementu oceny zgodności oferty z przedmiotem zamówienia określonym 
przez Zamawiającego oraz podstawy wzajemnych rozliczeń.  

 
Rozdział XIV. Kryteria oceny oferty. 
1. Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia Zamawiający będzie 

posługiwać się następującymi kryteriami: 

Lp. Kryterium Ranga 

1. Oferowana cena brutto  60 pkt 

2. 
Zaoferowany okres rękojmi i gwarancji na przedmiot 
zamówienia 

40 pkt 

 
2.   Wartość punktowa ceny jest wyliczana wg wzoru: 

 

Wartość punktowa ceny =   
 
gdzie: 
R – ranga ocenianego kryterium, 
Cn - cena najniższa, 
Cb - cena badana. 
 
3. Wartość punktowa w kryterium 2 – „Okres rękojmi i gwarancji udzielonej na przedmiot 

zamówienia” 

Zamawiający informuje, że wykonawca zobowiązany jest zaoferować jeden okres, który 
odnosił się będzie do rękojmi i gwarancji dopuszczalny okres zaoferowanej rękojmi i 
gwarancji nie może być krótszy niż 60  miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące. 

  Za przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawcy  zostaną przyznane punkty w 
następujący sposób: 
-okresu gwarancji i rękojmi dłuższy od minimalnego o minimum 6 miesięcy- 20 pkt 
-okresu gwarancji i rękojmi dłuższy od minimalnego o 12 miesięcy- 40 pkt 
 

Wartość punktowa = R, 

R – ranga ocenianego kryterium 

Wartość punktowa = R, 
R – ranga ocenianego kryterium, 
 

b

n

C

C
R 
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Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów  
w ramach kryteriów oceny ofert. 
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej Wykonawców, 
Zamawiający udzieli zamówienia temu z nich, który zaoferował niższą cenę 
 
Rozdział XV. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez 
wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia 

umowy w terminie nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie przekazano pismem lub 
5 dni, jeżeli zawiadomienie przekazano faksem, od dnia przekazania zawiadomienia o 
wyborze oferty. 

2. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany przed 
podpisaniem umowy przedłożyć zamawiającemu: 

- kosztorys szczegółowy ofertowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania 
obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867), zestawienie rzeczowo- 
finansowe.  
 
W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił 
w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach 
wynikających z SIWZ, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta 
lub upłynie termin związania ofertą. 
 
Rozdział XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 5 % całkowitej ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w 

jednej lub kilku z poniższych form : 

1.1. Pieniądzu , przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

1.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 

1.3. Gwarancjach bankowych 

1.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych 

1.5. Poręczeniach udzielanych  przez  podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla z 

poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu 
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rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze 

zastawów. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia w pieniądzu przez 

potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

4. W  przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej  lub 
gwarancji ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
- zobowiązanie gwaranta (bank, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty nieodwołalnie 
i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego ( Gminy Krasne) zawierające 
oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy. 
- termin obowiązywania gwarancji. 
5. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć 
przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza wykonawca. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego 54 9176 1048 2001 0001 1400 0004 z dopiskiem 
„ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – numer postępowania 
RI.271.1.8.2020.ML ” przed zawarciem umowy. 
6.  Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy: 
- 70% - w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę robo t i przyjęcia ich przez 
zamawiającego, jako nalez ycie wykonanych, 
- pozostałą część nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Rozdział XVII. Warunki umowy. 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem lub 

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

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  
4. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty  zgodnie z opisami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym  
załącznik nr 6 do SIWZ. 

 
Rozdział XVIII. Środki ochrony prawnej. 
Środki ochrony prawnej przysługują 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. Informacje na temat środków ochrony prawnej 
znajdują się w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” (art.179-198g). 
 
Rozdział XIX. Części zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
Rozdział XX. Umowy ramowe. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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Rozdział XXI. Informacja dotyczące udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień.  
 
Rozdział XXII. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Rozdział XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, 
jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
Strona internetowa: http://www.gminakrasne.pl/,  adres poczty elektronicznej 
zamowienia@gminakrasne.pl. 
 
Rozdział XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia. 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
 
Rozdział XXV. Wynik przetargu i zawarcie umowy 
Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi na piśmie o wynikach 
postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informacje  
w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym i na stronie internetowej:  
www.gminakrasne.pl/bip/przetargi i konkursy.  
Niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie umieszczone  
w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępnym na stronach portalu internetowego Urzędu 
Zamówień Publicznych. 
 
Rozdział XXVI. Informacje o podwykonawstwie 
Zasady realizacji zamówienia zostały określone w we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik nr 6 do SIWZ. 
 
Rozdział XXVII. Postanowienia końcowe 
Zasady udostępniania dokumentów  regulują przepisy § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1128).  
 
Rozdział XXVIII. Załączniki 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do  SIWZ, 
2. Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania- 

załącznik nr 2 do SIWZ, 
3. Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczący spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ, 
4. Wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności 

technicznej i zawodowej- załącznik nr 4 do SIWZ, 

http://www.gminakrasne.pl/
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5. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o 
przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust.1 pkt 23- załącznik nr 5 do SIWZ,         

6. Wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ, 
7. Zestawienie rzeczowo-finansowe- załącznik nr 7 do SIWZ , 
8. Klauzula RODO- załącznik nr 8 do SIWZ, 
9. Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót. 
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   ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 
 

 
FORMULARZ   OFERTY 

 
 
 
 

Nazwa i adres wykonawcy …………………….. 
 (pieczątka)    (miejscowość, data) 
 
 
 
 
 
Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa ......................................................................... 

Siedziba ....................................................................... 

Nr telefonu/faks .......................................................... 

Adres poczty elektronicznej :...................................... 

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

Nr REGON ............................. 
 
Dane dotyczące zamawiającego: 
Gmina Krasne,  36-007 Krasne 121 
www.gminakrasne.pl 
 
Przystępując do przetargu nieograniczonego: 
„Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją deszczową przy 
Gminnym Przedszkolu w Krasnem” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową 
brutto(z obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT), w zakresie: 
  
I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

1.1. Cena brutto ………..……………………………………….zł 
(słownie brutto:…................................................................................zł) 

1.2.  Oferujemy gwarancję i rękojmię na przedmiot zamówienia……………… od daty 
odbioru przedmiotu umowy (wyrażona w liczbie miesięcy) 
Okres rękojmi i gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy i dłuższy niż 72 
miesiące. 

1.3. Termin realizacji zamówienia 13.08.2021 r. 

http://www.gminakrasne.pl/
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1.4. Termin płatności: 21 dni 
 
II. Pozostałe oświadczenia: 
1. Podana cena ofertowa (brutto) jest ceną ryczałtową, która nie ulegnie zmianie do końca 

realizacji zadania. Zawiera ona wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, łącznie z podatkami (np. VAT), oraz niezbędnymi pracami, które są 
konieczne do zrealizowania zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu 
umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik 6 do SIWZ. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 
prawidłowego przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się – w 
przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, 
najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożymy zamawiającemu kosztorys 
ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867) oraz zestawienie 
rzeczowo-finansowe. 

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w 
terminie trzech dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej  z 
otwarcia ofert ( art. 86 ust. 5), przekażemy zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w ust.1 pkt 23. 

6. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: 

* zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom wykonanie 
wymienionych elementów robót : 

a) Firma podwykonawcy:  

wykonanie następujących robót: 
............................................................................................................................. .......................................
.............................................................................................................. 

b) Firma podwykonawcy: wykonanie następujących 
robót:........................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 

c) Firma podwykonawcy: wykonanie następujących 
robót:................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .... 

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia. 
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* Niepotrzebne skreślić 

7. * Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 
a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy. 

− Nazwa (firma) podmiotu: ....................................................................................... 
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  

Nazwa (firma) podmiotu: ...................................................................................... 

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  

 *  nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

* Niepotrzebne skreślić 

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej osobą upoważnioną do 
kontaktów z Zamawiającym  będzie ………………………….tel. …………………………………….. 
email: ………………………………………………………………………..fax. …………………………………………
… 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) …………………………………………………… 

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

c) ………………….................................................... 

d) …………………..................................................... 

e) ……………………………………………………. 

f) …………………………………………………….. 
9. Oświadczam/y, iż jestem/śmy małym lub średnim przedsiębiorstwem*: 

 TAK 
 

 NIE 
 
*Zaznaczyć właściwe. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani 
małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 
(podpis i pieczątki (-a) upoważnionych (-ego) przedstawicieli (-a) oferenta) 
 

                                                                     …………………………………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 
 
 
Zamawiający: 
…………………………………………………

…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 
 
 
Wykonawca: 
…………………………………………………

…………………………… 

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

…………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn.: „Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją deszczową przy 
Gminnym Przedszkolu w Krasnem” (nazwa postępowania), Część ………………………(wpisać 

część/części na którą/e składana jest oferta), prowadzonego przez ………………….…………………. 
(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1-7  ustawy Pzp. 

 

 

 

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

(podpis) 

 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20  i art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

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

 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać 
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pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

(podpis) 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w 

art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

                 (podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

 
 

Zamawiający: 

…………………………………………………

……………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 
Wykonawca: 

…………………………………………………

……………………… 

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

…………………………………………………

……………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa 
podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją deszczową przy Gminnym 
Przedszkolu w Krasnem” (nazwa postępowania),Część…………………………………………… 
(wpisać część/części na którą/e składana jest oferta),  prowadzonego przez Gminę Krasne 
(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 

postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 

postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….    …………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.  …………………(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 
 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Budowa podziemnego zbiornika 
retencyjnego wraz z kanalizacją deszczową przy Gminnym Przedszkolu w Krasnem” 
Część ……………………….(wpisać część/części, na którą/e składana jest oferta oraz nazwę części )  
potwierdzam(y), że: posiadamy  wymaganą wiedzę i doświadczenie. 
 

Wykaz osób w zakresie niezbędnym  
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 

 

Lp. Nazwisko i imię Kwalifikacje zawodowe 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania 
osobą 

1. 
 

Uprawnienia: 
Numer.................................  
Data wydania .............................  
Organ wydający uprawnienia...............  
Zakres 
uprawnień........................................................... 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

W Y K A Z   O S Ó B ,  K T Ó R E  B Ę D Ą  

B R A Ł Y  U D Z I A Ł  W  R E A L I Z A C J I  

Z A M Ó W I E N I A  
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 
 
 

Oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności  

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
 
Nazwa Wykonawcy*: 
............................................................................................................................. ..................................................................

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

Adres Wykonawcy*:   
............................................................................................................................. ....................... 
....................................................................................................................................................  
Dotyczy postępowania:  
„Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją deszczową przy 
Gminnym Przedszkolu w Krasnem” prowadzonego przez Zamawiającego- Gminę Krasne, 
36-007 Krasne 121. 
 
DOTYCZY CZĘŚCI……………………….(wpisać część/części) 
 
Oświadczamy, że Firma,/y, którą/e reprezentujemy 
 
1) nie należy do grupy kapitałowej*,  
 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami),  
 
z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 
2) należy do grupy kapitałowej* 
 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami),  
 
z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym 
postępowaniu: 
 
- ………………………………………………………………………………………………… 
 
- …………………………………………………………………………………………………. 
* niepotrzebne skreślić 
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pieczęć Wykonawcy 

data, imię i nazwisko oraz podpis 
uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 

 
 

WZÓR UMOWY 
 
zawarta dniu  …………………….. w Krasnem pomiędzy: 

Gminą Krasne, 36-007 Krasne 121  

NIP 517-00-42-253 

reprezentowaną przez: 

Wilhelm Woźniak - Wójta Gminy Krasne, 

przy kontrasygnacie Doroty Mazur - Skarbnika Gminy 

zwanej w dalszej części umowy “Zamawiającym” 

a 

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

wpisanym do KRS/EDG pod nr ………………  

NIP……………….. 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą” 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym, została zawarta umowa następującej treści 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienia w ramach zadania 
pn. „Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją deszczową 
przy Gminnym Przedszkolu w Krasnem”. Przedmiot umowy wykonany zostanie z 
materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, które zostaną wykorzystane podczas wykonywania przedmiotu umowy muszą 
spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.).  

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o 
których mowa w ust. 3. Niezależnie od żądania Zamawiającego, do odbioru końcowego 
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przedmiotu umowy Wykonawca przedkłada komplet wymienionych dokumentów.  
     

§ 2 
1. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz warunkami określonymi w: 
1.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
1.2 dokumentacji projektowej, 
1.3 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Szczegółowy zakres i warunki umowy określają Oferta wykonawcy (zał. nr 1) i 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (zał. nr 2). 

W/w dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, nie wnosi do nich uwag i uznaje 
je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 
§ 4 

1.Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ,  do obowiązków 
Zamawiającego należy: 
1.1. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty 
podpisania umowy, 
1.2.przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania placu budowy dokumentacji projektowej, 
1.3.dokonanie odbioru częściowego i odbioru końcowego wykonanych robót. 
2.Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ,  do obowiązków 
Wykonawcy należy: 
2.1.dostarczenie w terminie 4 dni od dnia podpisania umowy szczegółowego harmonogramu 
rzeczowo-finansowo-terminowego do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Harmonogram 
musi zawierać elementy robót i ich wartości wyszczególnione i wyliczone w kosztorysie 
ofertowym. Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy może 
być aktualizowany, za zgodą Zamawiającego, 
2.2.protokolarne przejecie od Zamawiającego terenu budowy, 
2.3.zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz 
z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie 
dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzania nieczystości), 
2.4.zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 
względem przeciwpożarowym, 
2.5.oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
2.6.utrzymanie porządku na terenie budowy, 
2.7.uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego 
przez Zamawiającego oraz przekazywanie Zamawiającemu na bieżąco,  deklaracji 
właściwości użytkowych, potwierdzenia oznakowania materiałów budowlanych  symbolem 
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CE lub znakiem budowlanym i innych dokumentów wymaganych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a także gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu 
2.8.przeprowadzenie na własny koszt prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów 
przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych, 
2.9.zgłoszenie Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
2.10.wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 
sprawdzenia przed ich zakryciem, 
2.11.dostarczenie wraz z montażem i demontażem oraz wykorzystanie rusztowań 
i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania 
przedmiotu zamówienia, 
2.12.usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po 
zakończeniu robót, 
2.13.uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,  doprowadzenie nawierzchni wjazdu 
oraz obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy, 
2.14. zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej i geologicznej w trakcie trwania 
robót. 
2.15. zapewnienie na własny koszt nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego w trakcie 

trwania robót, jeśli będzie wymagany 

 
§ 5 

1. Zamiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. W sprawach nieuregulowanych umowa, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne powszechne obowiązujące przepisy prawa. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie  przedmiotu 

umowy spowodowanej wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej, zmianie 

terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianę sposobu spełnienia świadczenia, 

ograniczeniu zakresu robót, zmianie skutkującej zmianą wynagrodzenia. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, w następujących wypadkach: 

4.1. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w 
wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: 

a) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które 
będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych 
umową podstawową a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji (jeżeli 
zajdzie taka konieczność) wymagać będzie więcej niż 3 tygodnie, 
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b) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość 
prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające 
powyżej 10 dni non stop , powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego 
terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, 
opady śniegu (poza miesiącami zimowymi), które zgodnie z SST uniemożliwiają 
prowadzenie robót, 

c) nastąpiło podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany treści 
niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 Pzp, w związku z zaistnieniem 
sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP i zlecenia Wykonawcy 
wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 
niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych 
robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim 
przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o okres 
wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy „ dodatkowych 
robót budowlanych”,  

d) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 
warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć 
w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą 
przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego 
wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres 
potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz), 

e) Zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych, 
gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystąpią okoliczności powodujące, 
że niecelowym jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową 

f) Wystąpienie istotnych , z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co 
Wykonawca wykaże ) błędów projektowych, 

g) Wykonawca doznał przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy 
ze strony Zamawiającego, 

h) Rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej 
umowy przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego 
zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych,   

4.2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji pod 
warunkiem, że: 

a) zamienne materiały i urządzenia będą miały lepsze parametry techniczne, bez 
pogorszenia warunków eksploatacyjnych, 

b) zmiany te spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych 
materiałów i urządzeń, 

c) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji 
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji ze 
względu na zmiany obowiązującego prawa. 
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d) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, 
zostały wycofane z produkcji. 

4.3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy gdy nastąpiła zmiana/wprowadzenie 
podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji 
Zamawiającego; 

4.4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy gdy nastąpiła : 
a) Zmiana przepisów prawa mająca wpływ na termin wykonania robót i sposób 

prowadzenia robót, 
b) Zmiana przepisów prawa rodząca konieczność dostosowania zapisów umowy do 

obowiązującego prawa  
 

4.5. Zmiana wynagrodzenia będzie możliwa: 
a) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane, 

b) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenie robót, ograniczeniem zakresu robót 

lub wprowadzeniem robót zamiennych w tym droższych w stosunku do kwot 

pierwotnie założonych w umowie. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze 

zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu 

sporządzanego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników 

cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, 

Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji 

przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego): 

• stawka roboczogodzin „R”  –  średnia dla województwa podkarpackiego, 
• koszty pośrednie „Kp” (R+S) - – średnia dla województwa podkarpackiego, 
• zysk kalkulacyjny „Z: (R+S+KP)  – średnia dla województwa podkarpackiego, 
• ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą 
przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny 
materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w 
tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,  
• nakłady rzeczowe- w oparciu o Katalogi Nakładów rzeczowych KNR, 
• roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z 
kosztorysem ofertowym, 

5. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 4.1., 4.3., 4.4., 4.5.,  jest protokół 

konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz zawarty aneks do 

umowy. 

6. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-

finansowym robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 

jest zobowiązany pisemnie do niezwłocznego udzielenia Zmawiającemu wyjaśnień i 

uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na 

dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez zamawiającego na 

aktualizację harmonogramu Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje 
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zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie może 

spowodować przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy 

aneksu. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 5 ust. 4. i ich wpływu 

na harmonogram rzeczowy będzie możliwa aktualizacja harmonogramu z jednoczesną 

zmianą terminu zakończenia robót. 

7. Zmiany umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 

pisemne wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej 

uzasadnienie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 

o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

9. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na 

które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

§ 6 
1. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 13.08.2021 r. 

2. Termin określony w ust. 1 rozumiany jest jako data podpisania przez strony umowy 

protokołu odbioru końcowego. 

§ 7 
1. Osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy będzie………………………… 

2. Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego będzie  ………….. 

§ 8 
1. Strony przewidują możliwość realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy 

pomocy Podwykonawców. 

2. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części lub całości przedmiotu umowy 

Podwykonawcom wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

3. Pisemnej zgody wymaga także ustanowienie dalszego Podwykonawcy. 

4. W przypadku realizacji części robót przez Podwykonawcę: 

4.1. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej 

zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                  o 
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podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, treść umów 

zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami nie może naruszać interesów 

Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, 

4.2. Zamawiający określa termin 14 dni od przedłożenia dokumentów, na zgłoszenie 

zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, 

4.3. załącznikiem do umowy winien być kosztorys wskazujący zakres robót objętych 

umową   o podwykonawstwo. Nie może on wykraczać poza zakres zamówienia 

publicznego, którego dotyczy umowa. 

4.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej 

zawarcia, 

4.5. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia, 

4.6. w przypadkach o których mowa w art. 143 d ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 143 b ust. 5 i 8 

ustawy przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy 

o podwykonawstwo.  

5. W przypadku nieprzedłożenia do faktury/rachunku dokumentów, o których mowa w ust. 

4, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty do czasu doręczenia tych 

dokumentów lub bezpośredniej zapłaty, na podstawie art. 143 c ustawy. 

6. Wykonawca w umowie z Podwykonawcą zobowiązany jest zastrzec, że: 

6.1. w przypadku nieterminowej zapłaty należności lub jej części, Podwykonawca ma 

obowiązek zgłosić ten fakt Zamawiającemu w terminie 7 dni od upływu terminu płatności 

należności, 

6.2. płatność za faktury/rachunki będzie dokonywania przelewem z rachunku 

Wykonawcy na rachunek Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) wskazane na 

fakturze/rachunku w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku przez 

Wykonawcę, 

6.3. umowy zawierane o podwykonawstwo nie mogą naruszać w żaden sposób interesów 

Zamawiającego, nie mogą być sprzeczne z niniejszą umową i powinny zawierać zapis 
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„W przypadku kolizji postanowień umowy nr …............................ z dnia …................................ 

(dane umowy Zamawiającego z Wykonawcą) z postanowieniami niniejszej umowy 

(umowa o podwykonawstwo), pierwszeństwo mają postanowienia umowy nr 

…............................                     z dnia …................................ (dane umowy Zamawiającego z 

Wykonawcą)” oraz „Strony zgodnie oświadczają, iż postanowienia nie ujęte w niniejszej 

umowie (umowie                             o podwykonawstwo), a zawarte w umowie nr 

…............................ z dnia …................................ (dane umowy Zamawiającego z Wykonawcą) 

stanowiącej część niniejszej umowy, wiążą Podwykonawcę”. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 niniejszej umowy, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w art. 143 b ust. 2 ustawy, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z podwykonawcami, Wykonawca odpowiada 

za ich odpowiedni dobór, wymagane kwalifikacje, jakość i terminowość wykonanego 

przedmiotu umowy oraz wzajemne skoordynowanie techniczne. 

9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy, jak za działania 

i zaniechania własne. 

10. Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z Podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ustępach 

poprzedzających, Zamawiający może po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, w trybie 

natychmiastowym odstąpić od umowy. 

11. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego, podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów, 

zwłaszcza cesji i poręczenia, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią na 

podstawie umowy lub z mocy prawa wierzytelności przysługującej Wykonawcy w 

stosunku do Zamawiającego, albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego 

wierzyciela. 

§ 9 
1. Strony ustalają, z e Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu umowy w kwocie………………zł brutto (słownie:……….złotych). 

Wynagrodzenie jest niezmienne w czasie trwania umowy za wyjątkiem zmian 

wynikających z zapiso w § 5 Umowy.  

2. Wynagrodzenie, o kto rym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 

koszty wszelkich robo t i czynnos ci niezbędnych do prawidłowego i terminowego 

wykonania przedmiotu umowy, oraz ustalone jest na cały okres realizacji umowy.  
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3. Strony ustalają, z e rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następowac  będzie na 

podstawie faktur częs ciowych i faktury kon cowej wystawionej po wykonaniu i odbiorze 

przedmiotu umowy.  

4. Faktury częs ciowe mogą byc  wystawiane nie częs ciej niz  jeden raz w miesiącu, wg 

harmonogramu robo t z uwzględnieniem ust 3. Wystawienie faktury częs ciowej wymaga 

kaz dorazowo uzgodnienia z zamawiającym terminu, zakresu i wysokos ci faktury.  

5. Podstawę do wystawienia faktury stanowił będzie:  

5.1. protoko ł wykonanych robo t - dla faktury częs ciowej, 

5.2. protoko ł odbioru kon cowego - dla faktury kon cowej. 

6. Faktury za wykonane roboty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wraz z 

wymaganymi dokumentami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. 

7. Faktury nalez y wystawic  na Gminę Krasne, 36-007 Krasne 121, NIP:517-00-42-253. 

8. Zamawiający dokonywał będzie zapłaty nalez nos ci za wykonane roboty w terminie do 21 

dni licząc od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał umowę przy udziale Podwykonawco w 

do dokumento w, o kto rych mowa w ust. 3 nalez y dołączyc :  

9.1. zestawienie rzeczowo-finansowe robo t budowalnych, dostaw lub usług wykonanych 

przez Podwykonawcę z danej faktury podpisane przez Podwykonawcę i Wykonawcę,  

9.2. kopię faktury wystawioną przez Podwykonawcę, potwierdzoną za zgodnos c  

z oryginałem,  

9.3. kopię dowodu zapłaty Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, dostawy lub 

usługi z danej faktury, potwierdzoną za zgodnos c  z oryginałem.  

10. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumento w, o kto rych mowa w ust. 9 nie 

biegnie termin okres lony w ust. 8, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki 

ustawowe. 

11. Postanowienia ust. 9 i ust.10 mają zastosowanie takz e w przypadku zawarcia umowy 

przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami.  

§ 10 
1. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
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wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy, biorącym 

udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów, o których 

mowa     w ustępie poprzedzającym, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

3. Nie złożenie wraz z fakturą przez Wykonawcę wymaganych dokumentów 

potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę wymagalnych zobowiązań z tytułu 

zrealizowanych przez Podwykonawcę robót (należność z tytułu wykonanych robót) wraz 

ze wskazaniem zakresu wykonanego przedmiotu umowy powoduje naliczenie 

ponownego 14 – dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia brakujących 

dokumentów, z zastrzeżeniem art. 143 c ustawy. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Podwykonawcę braku realizacji przez Wykonawcę jego 

wymagalnych zobowiązań finansowych, jak również w przypadku nie przedłożenia 

dowodów zapłaty dla Podwykonawców, zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

za roboty objęte niniejszą umową zostanie wstrzymana do czasu ich uregulowania lub 

zapłaty bezpośredniej na podstawie art. 143 c ustawy. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu maja zastosowanie także w przypadku zawarcia 

umowy przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami. 

§ 11 
1. Wykonawca będzie zgłaszał na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru. 

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych w tej dacie wad. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 
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§ 12 
1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na 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.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 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.  

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na 
złożenie uwag nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji.  

5. W przypadku zgłoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o których mowa w ust. 4, 
Zamawiający może:  

5.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

5.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  

5.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

§ 13 
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opo z nienie w wykonaniu przedmiotu zamo wienia w wysokos ci 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto za kaz dy dzien  opo z nienia.  
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b) za opo z nienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

w wysokos ci 0.2 % wynagrodzenia brutto za kaz dy dzien  opo z nienia liczonego od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zalez nych od Wykonawcy, w wysokos ci  

3 % wynagrodzenia umownego brutto, 

2.2.  W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców Strony Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego, 

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

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego 

c) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

d) za brak umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego. 

2.3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz 

uniemożliwieniu rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót, 

w wysokości 0.2 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie umówionych 

przedmiotów odbioru, które zostały rozpoczęte ze zwłoką lub które zostały 

przerwane - za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy -  

w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy uprawniony jest do: 
 
-Wezwania Wykonawcy do przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności związane z 
wykonaniem umowy. Nieprzedłożenie do wglądu ww. kopii umów o pracę w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu 
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zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z wykonaniem 
umowy. W takim wypadku Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy 
kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto umowy.   

 
§ 14 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1.1. gdy Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał wykonywanie przedmiotu umowy z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił go pomimo wezwania 
Zamawiającego, 

1.2. gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z prawem, 
niezgodny z zasadami sztuki budowlanej lub niezgodny z umową, 

1.3. gdy w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do 
usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy, 

1.4. gdy ujawnione zostaną okoliczności świadczące o tym, że Wykonawca złożył 
w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia nieprawdziwe 
dokumenty, pełnomocnictwa lub oświadczenia. 

2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem przyczyn 
odstąpienia. Oświadczenie to może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o wystąpieniu przesłanek wymienionych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, Zamawiający ma prawo do 
odstąpienia od umowy po uprzednim, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do rozpoczęcia 
wykonywania lub wznowienia czynności stanowiących przedmiot umowy, a także 
wykonywania przedmiotu umowy w sposób zgodny z prawem, zgodny z zasadami sztuki 
budowlanej i zgodny z umową, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po 
bezskutecznym upływie tak wyznaczonego terminu, Zamawiający może odstąpić od 
umowy albo zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do roszczenia o naprawienie szkody. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy także w przypadku, gdy wystąpi konieczność 
dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1. 

5. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji robót w toku - na dzień odstąpienia, a także zabezpieczy 
przerwane roboty na swój własny koszt. 

 
§ 15 

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, ustalone 
zostało w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie tj.: ……………… zł brutto. 
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w dniu: ………….. r. w formie: ………………… 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla 
z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu 
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rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze 
zastawów. 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia w pieniądzu przez 
potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 
5. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może 
upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza 
Wykonawca. 
6. W przypadku gdy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie pieniądza do §15 zostaną 
dodane następujące ustępy: 
6.1. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia tj.:.......................... zł w 
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane.  
6.2. Zamawiający pozostawia 30% kwoty zabezpieczenia tj.:.......................... zł na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy 
nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady. 
 

§ 16 
Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy 
w terminie 14 dni od wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. 
 

§ 17 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na okres …….. miesięcy na 

wykonane roboty, licząc od daty odbioru końcowego – bezusterkowego. W okresie 
gwarancyjnym nie częściej niż co 12 miesięcy Zamawiający wyznaczać będzie przeglądy 
gwarancyjne, w których winien uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. Z przeglądów 
gwarancyjnych zostaną spisane protokoły. Zamawiający wyznaczy też ostateczny, 
gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela Wykonawcy przed upływem terminu 
gwarancji ustalonego w umowie. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem. 

2. Jeżeli w okresie gwarancji producent wbudowanych elementów lub urządzeń wymaga 
płatnych przeglądów ich koszt obciąża Wykonawcę.  

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 
powstałych wad (usterek), w terminie wskazanym przez Zamawiającego. O usunięciu 
wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie.  

4. Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim 
zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.  

5. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady 
(usterki)        w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć powstałe wady 
(usterki) na koszt Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć 
powstałe koszty w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Zamawiającego rachunku. 
Brak zapłaty lub odmowa, uprawnia Zamawiającego do potrącenia powstałych kosztów 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub dochodzenia ich na drodze sądowej. 

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w 
miejscu ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać 
staraniem i na koszt Wykonawcy.  
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§ 18 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

Załączniki: 
1. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami – zał. nr 1. 
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami – zał. nr 2. 
 

 
 

Zamawiający                                               Wykonawca 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ 
 
 

ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWANE RELIZACJI ROBÓT 
 

Lp. Wyszczególnienie 
zakresu rzeczowego 

Koszty operacji (w zł) Wartość VAT(w zł) Wartość netto(w 
zł) Cena brutto 

1 2 3 4 5 
1. Budowa sieci deszczowej wraz z 

uzbrojeniem  

   

2. Przebudowa sieci w drodze 
powiatowej  

   

3. Budowa zbiornika retencyjnego 
wraz z pompownią ścieków  

   

4. Zabezpieczenie istniejącej 
infrastruktury w miejscach kolizji  

   

5. Odtworzenie istniejących 
nawierzchni  

   

6. Roboty elektryczne- zasilanie 
pompowni  

   

Razem    

 
 
 

..……………………………………… 
(Podpis Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DLA OFERENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI 

FIZYCZNYMI  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krasne, 36-007 Krasne 121; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krasne jest Pan Daniel Panek, kontakt: 

d.panek@gminakrasne.pl; tel. 791-790-718*; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa 

podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją deszczową przy Gminnym 

Przedszkolu w Krasnem”, znak sprawy RI.271.1.8.2020.ML prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

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

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

mailto:d.panek@gminakrasne.pl
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

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

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

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO.  

 

 

 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 


