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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                                   (SIWZ) 
 
 

      Zamawiający:   GMINA  CZARNA 
                           ul. Dworcowa 6 

39 -  215 CZARNA 
   
NIP   872-222-04-88  
REGON  :   851661079 
 
Adres do korespondencji:    Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6,  39-215 Czarna,  
                                                tel.   ( 014) 676 1 0 30 ,     FAX :  (014)  676  14 42 
                                                e-mail :  sekretariat@czarna.com.pl, inwestycje@czarna.com.pl,       
                                                               epyzinski@czarna.com.pl 
 
Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych: 
http://www.gminaczarna.com.pl    , tablica ogłoszeń w  siedzibie zamawiającego . 
Godziny pracy: poniedziałek  godz. 8: 00 – 16:00, w pozostałe dni tygodnia godz. 7.30 – 15.30 
 
 
           Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO – na podstawie: 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996), 2) Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.     
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), 
oraz przepisami wykonawczymi do niej, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
polskich równowartości kwoty 5 225 000,00 Euro – przetarg nieograniczony nr  IUE-ZP-271- 9/2017 
ogłaszany w Biuletynie Zamówień Publicznych, na w-w stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 
Przedmiot zamówienia – Roboty  budowlane :  
PROGRAM POPRAWY CZYSTO ŚCI ZLEWNI RZEKI WISŁOKI- Etap IV Gmina Czarna  
  Część I. 

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Głowaczowa. 
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa. 

   Część II. 
3. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna. 
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Czarna. 

        
Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Nr IV „Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  
 
Czarna dnia  17.07.2017 r. 
 
Sporządził: Eugeniusz Pyziński: 
 

                                        Zatwierdzam : 
 

                                      W Ó J T     Gminy Czarna 
 

                                        Józef Chudy 
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Rozdział I. 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA  I   PODSTAWY   PRAWNEJ  JEG O ZASTOSOWANIA  
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z : 1) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996),   2) Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r.     o zmianie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), oraz przepisami wykonawczymi     do 
niej w trybie :  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO -  Dział II , Rozdział 3 , Oddział 1 cytowanej ustawy.  
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczane  jest w Biuletynie Zamówień Publicznych, na  stronie internetowej 
Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 
Rozdział II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
1.    Przedmiotem zamówienia  są  roboty budowlane  :    
PROGRAM POPRAWY CZYSTO ŚCI ZLEWNI RZEKI WISŁOKI- Etap IV Gmina Czarna 
Realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Czarna, które zostało podzielone na dwie części: 
Część I.   

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Głowaczowa. 
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa. 

        
Część II.    

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna. 
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Czarna. 

        
Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Nr IV „Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  
Przedmiotem zamówienia  - CZĘŚCI-I jest: 
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Głowaczowa, Gmina Czarna polegająca na rozbudowie istniejącego budynku 
technicznego, budowa reaktora biologicznego z zapleczem technicznym, montaż kontenerowej stacji zlewnej, montaż silosu na 
wapno wraz z budową płyty fundamentowej, montaż biofiltra, budowa studni pomiarowej ścieków oczyszczonych, budowa i 
przebudowa zewnętrznych instalacji technologicznych i elektroenergetycznych, rozbudowa dróg wewnętrznych- działka nr 
ewid.gr.885/10. – pozwolenie na budowę nr 515/2016. 
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa na terenie działek o nr 
ew. 153, 43, 187, 188, 189, 190, 191/6, 191/5, 191/4, 192/4, 192/3, 192/2, 192/1, 193, - pozwolenie na budowę nr 38/2016 (długość 
kanalizacji 570,5 + przepompownia) 
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa na terenie działek o nr 
ew. od 75/5 do 75/21,  270, 274/1  - pozwolenie na budowę nr 529/2016 (długość kanalizacji -455mb + przepompownia)      
     CZĘŚCI-II jest: 
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarna, Gmina Czarna polegająca na przebudowie budynku administracyjno - 
technicznego, przebudowie zbiornika uśredniającego, budowie zbiornika reaktora, rozbudowa drogi wewnętrznej i placów 
manewrowych, rozbudowę instalacji kanalizacji sanitarnej, wody i elektrycznej,  - działka nr ewid.gr.863, 881/1, 881/3, 881/4 – 
pozwolenie na budowę nr 71/2017. 
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Czarna na terenie działek o nr ew. 
254/10, 254/5, 253/7, 253/8 253/14, 252, 251, 202, 201/11, 201/8, 201/10, 201/1, 172/1, 209, 208, 207/3, 207/2, 207/1,200,199, 
198, 197, 196/2, 195/3, 195/2, 195/4 196/1. (długość kanalizacji -944mb + przepompownia) 
   
Kod  CPV :  45252127-4,  45330000-9, 45252200-0, 45231300-8, 45252124-3 
 
2. Opis  przedmiotu  zamówienia  stanowią:   
Dokumentacja projektowa, 
- opis  techniczny, rysunki (przekroje normalne, typowe),  
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych , 
- przedmiar  robót , 
Część  I -  opracowana przez SEWTECH s.c.  Grocholin 38, 89-240 Kcynia ul. Toruńska 155 – zakres oczyszczalna, 
                  opracowana przez Tadeusza Parę 39-215 Czarna, ul. Mickiewicza 61, 39-215 Czarna i Arkadiusza Wilka 
                  ul.  Starzyńskiego 116, 39-200 Dębica – zakres sieci kanalizacyjnej       
Część  II -  opracowana przez Zakład usług Projektowych i Instalacyjnych mgr inż. Piotr Bocheński ul. Ks. Konarskiego 
                   20, 39-200 Dębica   - zakres oczyszczalni, 
                  opracowana Arkadiusza Wilka  ul.  Starzyńskiego 116, 39-200 Dębica – zakres sieci kanalizacyjnej       
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Z uwagi na przyjęte w umowie wynagrodzenie ryczałtowe, przedmiar  robót ma  jedynie charakter pomocniczy i służy  do uszczegółowienia opisu 
przedmiotu zamówienia. Dokumentami podstawowymi do opisu przedmiotu zamówienia są projekt budowlany, projekty wykonawcze i STWiOR. 
W przypadku robót sieci kanalizacyjnej w Chotowej (2-odcinki) i Czarnej długość sieci kanalizacyjnej przyjąć zgodnie z 
przedmiarami robót (ilości te są zgodne z złożonym wnioskiem o współfinansowaniu zamówienia).   
 3. Wypełniając dyspozycję zawartą w art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje,  że określenie w opisie  
przedmiotu zamówienia wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu 
przez  zamawiającego, w szczególności wymagania adekwatne do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do 
potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych - zostało zawarte w 
Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, stanowiącej element dokumentacji projektowej. 
 
4.  Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, które są zawarte w w-w dokumentach, planach, rysunkach, opisie technicznym, Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i w przedmiarze robót, -  Zamawiający,  na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, 
dopuszcza  rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy  „lub równoważne”.   
 
Zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 
 
5. Gdy sposób świadczenia i okoliczności świadczenia, realizowanego w ramach zamówienia na roboty budowlane, przez 
osoby występujące z ramienia wykonawcy lub podwykonawcy, dowodzą istnienia stosunku pracy, w rozumieniu przepisu 
art. 22 § 1 Kodeksu 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 zatrudniania 
pracownika za wynagrodzeniem), to niezależnie od innych przepisów, wykonawca lub podwykonawca mają obowiązek 
zawrzeć z osobami zaangażowanymi w wykonywanie czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, umowę o pracę. 
Zaniechanie zawarcia umowy o pracę w powyższych okolicznościach skutkować będzie, 
obok odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa pracy, powstaniem odpowiedzialności wykonawcy z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę,  na podstawie umowy o pracę ( tj. na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 2014r.poz. 1502, z późn. zm. lub na podstawie właściwych przepisów państwa 
członkowskiego  Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania) - osób wykonujących następujące  czynności  w zakresie realizacji zamówienia tj. czynności na 
stanowiskach robotniczych: Brukarz; Cieśla; Dekarz; Glazurnik; Hydraulik; Malarz budowlany; Monter instalacji 
elektrycznych; Murarz; Operator sprzętu budowlanego; Operator wózka widłowego; Operator żurawia; Pomocnik 
budowlany; Pomocnik monter instalacji sanitarnych; Pomocnik monter konstrukcji stalowych; Pomocnik monter 
szalunków systemowych; Robotnik budowlany; Tynkarz. 
              
 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy        o 
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1)  czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w-w wymagań i dokonywania ich oceny, 
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w-w wymagań, 
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia- robót budowlanych. 
 
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 1) 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
 
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
wykonujących czynności wskazane w pkt 1) , wraz z informacjami na temat  zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją  o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 
b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
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wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
 
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w wzorze  umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym 
załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. W konsekwencji będzie 
traktowane jako nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

Rozdział III.   INFORMACJE   OGÓLNE 
 
1. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
    wykonanie umowy.  
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia  (zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Pzp) ustanawiają  
    pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do 
    reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
3.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
5.  Oferty  składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
     Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
6.  Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
7.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
8.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
9.  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami , jest udostępniona na stronie internetowej 
Zamawiającego www.czarna.com.pl, od dnia  zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 
 12. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których 
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone są w 
Wzorze umowy o roboty budowlane stanowiącym Załącznik do SIWZ . 
13. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość 
lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu – zawarte są w 
Wzorze umowy o roboty budowlane stanowiącym Załącznik do SIWZ . 
14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art. 36 a ust. 1 ustawy Pzp) . 
15. Zamawiający nie zastrzega  obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na 
roboty budowlane –  podstawa prawna art. 36 a  ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp .  
16. Zamawiający żąda (na podst. art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) wskazania przez Wykonawcę w ofercie części  
zamówienia, których wykonanie zamierza  powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców. 
 
  
 
Rozdział IV.   TERMINY 

 
1.  Termin  wykonania zamówienia:  od dnia zawarcia umowy  do dnia  28.06.2018 r.  

2.   Termin związania ofertą  

        1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni,  (lub 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert,  
             w przypadku jego przedłużenia).       
         2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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3.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 
1) Termin składania ofert upływa dnia :08.08.2017 o godz. 09:00 . 
 
2) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Czarna- Sekretariat,  
    ul. Dworcowa 6, 39-15 Czarna. 
 
3) Zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
 
4) Otwarcie ofert odbędzie się dnia : 08.08.2017o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3.  
     Otwarcie ofert jest jawne.  
 
5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
    zamówienia.  
 
6) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 
    ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 
7) Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 
     internetowej informacje dotyczące: 
     a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
     b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
     c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 
8) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 
    istotnych warunków zamówienia.  
 
9) Na podstawie art. 92 ustawy Pzp, w przedmiotowym postępowaniu,  Zamawiający informuje niezwłocznie 
    wszystkich  wykonawców o: 
    a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania 
         i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 
         imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
         wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 
         i łączną punktację, 
    b)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
    c)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa 
         w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 
         funkcjonalności, 
    d)  unieważnieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
1a. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp (procedura tzw. samooczyszczenia „self cleaning”), 
informacja, o której mowa w pkt 9 b) SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 
wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 
 
10) Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 9) litera  a)  SIWZ,  na stronie internetowej Urzędu 
      Gminy Czarna  - www.czarna.com.pl  
 

Rozdział V.  
WARUNKI  UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU   ORAZ  PODSTAWY  WYKLUCZENIA. 
           
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 
 
1. Nie podlegają wykluczeniu .  
 
 
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.  
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Ad. 1 -  NIE PODLEGANIE  WYKLUCZENIU:  
 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza: 
 
pkt 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu ……………….. lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia;  
 
pkt 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy  
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  
c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

 
pkt 14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;  
 
pkt 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu                z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
 
pkt 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 
przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne                                i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów;  
 
pkt 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, 
mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
 
pkt 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, 
mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
 
pkt 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba 
wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w 
przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  
 
pkt 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych;  
 
pkt 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na 
podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  
 
pkt 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
 
pkt 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy Pzp, Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za 
przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione 
w ust. 1 pkt 13 lit. d, 
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b) w ust. 1 pkt 15, 

c) w ust. 5 pkt 5-7 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 ….... , jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego 
podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia 
publiczne. 

 
Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza 
Wykonawcę:  
pkt 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba 
że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 
 
 
Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp: 
- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to,    że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu- . 
  
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna 
za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 
 
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu 
wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci 
konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 
 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert, z cenami ofert oraz kwotą…), przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
Ad. 2  - WARUNKI   UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU  OKRE ŚLONE   PRZEZ   ZAMAWIAJACEGO . 
      
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
    
a) Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową  (w okresie wcześniejszym 
niż  1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) w wysokości minimum 1 000 000,00 PLN; 
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Uznając, że jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne, Zamawiający na podstawie art. 23 ust. 5 
ustawy Pzp , określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania tego warunku przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunek powinien być spełniony przez każdego z partnerów konsorcjum 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
b) Wykonawca powinien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 3 000 000,00 PLN; 
 
c) Wykonawca powinien wykazać, że posiada minimalny roczny obrót,  w obszarze objętym zamówieniem,         tj. 
obszarze robót budowlanych , w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – za ten okres, w wysokości minimum 2 000 000,00 PLN. 

 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,                o 
których mowa powyżej, 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. 
 

W przypadku określenia przez Wykonawców w składanych dokumentach: środków finansowych, zdolności kredytowej,        
sumy gwarancyjnej i minimalnego rocznego obrotu w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości wg 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

 
 
 
2) Zdolności technicznej lub zawodowej.  
Na podstawie art. 22 d ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową, określa minimalne 
warunki dotyczące  doświadczenia Wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie 
jakości. 
 
A.  Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) -  wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegające na: 
budowie lub rozbudowie lub przebudowie mechaniczno- biologicznej oczyszczalni  tj. wykonanie kompletnych 
reaktorów biologicznych wraz z wyposażeniem technologicznym o przepustowości minimum Qd,śr = 200 m3/d , oraz  
winien załączyć dowody określające: 
a) czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  
b) w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego          i 
prawidłowo ukończone.  
 
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
 
B.  Na podstawie art. 22 d ust. 1 ustawy Pzp:  „Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, 
zamawiający może postawić minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia, umożliwiaj ące realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.”  
 
Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia skieruje minimum następujące osoby: 
 
a) Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa;  
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b) Kierownik robót budowlanych, posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów 
ustawy Prawo Budowlane lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa; 
 
 c) Kierownik robót elektrycznych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne 
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub ważne 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. 
 
Opis rodzaju uprawnień budowlanych i opis rodzaju specjalności posiadanych uprawnień należy zamieścić w 
Wykazie osób (Załącznik do SIWZ)  w kolumnie : -Posiadane kwalifikacje zawodowe-. 
 
Z zapisów w Wykazie osób winno jednoznacznie wynikać spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia tj. zapisy dotyczące uprawnień budowlanych winny bez jakichkolwiek wątpliwości wskazywać 
na posiadanie w-w uprawnień budowlanych bez ograniczeń. Jeżeli Wykonawca będzie wskazywał uprawnienia 
budowlane równoważne do aktualnie obowiązujących tj. wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury         i 
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., 
poz. 1278), winien jednoznacznie opisać  ich rodzaj i specjalność oraz  wykazać, że są to uprawnienia równoważne 
do opisanych w pkt B litery a), b), c),  i wymienionych w rozporządzeniu.  
 
Z zapisów w Wykazie osób winna jednoznacznie wynikać podstawa do dysponowania osobami, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia (kolumna: Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami) . Należy wskazać na 
jakiej podstawie wykonawca będzie dysponował osobami wskazując, że jest to np. umowa o pracę, umowa zlecenia, 
umowa o dzieło itp.    

 

W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie skierowania przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.). Zamawiający uznaje również wymagane 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).  

  W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby wyznaczone do 
realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli:  

a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu 
uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz  

b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu 
kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące 
świadczenia usług transgranicznych.  
 
           W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
- art.23 ust.1 ustawy Pzp,  oceniane będzie ich łączne  spełnianie w-w warunków. 

 
Osoby wskazane w Wykazie osób i ich doświadczenie zawodowe tam opisane, winny być tożsame z osobami  
podanymi w złożonej Ofercie .   
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Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

 
 
 
 
Wymagania Zamawiającego dotyczące -innego  podmiotu-  : Zgodnie z treścią art. 22a  ustawy Pzp :  
„Art. 22a.  
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz 
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 
 
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24     ust. 
1 pkt 13-22 i ust. 5 . 
 
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (podwykonawstwo) . 
 
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa         w 
ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
 
   a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami  
       lub 
   b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub 
        zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.” 
 
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126) cyt.  : 
„  § 9 
1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, zamawiający ŻĄDA dokumentów, które określają w szczególności: 

        1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
        2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
             publicznego; 
        3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.” 
 

Ponieważ ustawodawca użył w w-w przepisie (§9 ust. 1 w-w Rozporządzenia)     sformułowania -w szczególności- żądanie 
powyższych dokumentów (punkty 1 - 4), ma charakter przykładowy i nie jest wyczerpujące. W zależności od rodzaju 
przedłożonych dokumentów i sposobu sformułowania ich treści, zamawiający może żądać innych dokumentów, które w 
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sposób jednoznaczny i wyczerpujący udowodnią zamawiającemu, że wykonawca będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do wykonania zamówienia i pozwolą dokonać:  oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę 
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126) cyt.  : 
„  § 9 ust. 2 
 - Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych     w 
§ 5 pkt 1-9 „  (w-w Rozporządzenia) : 
„1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie 
skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy 
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału      w 
postępowaniu; 
 
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału           w 
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
 
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek                   na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 
 
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 
 
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej         o 
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami     lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 
 
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 
 
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia 
wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 
- NIE DOTYCZY: w tym postępowaniu Zamawiający NIE określa podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 
ustawy Pzp. 
  
8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 
- NIE DOTYCZY: w tym postępowaniu Zamawiający NIE określa podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy 
Pzp. 
 
9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);” 
 
 
Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126) cyt.  : 
„  § 7 
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,  o których 
mowa w § 5 (Rozporządzenia):  
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1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 
pkt 5 i 6 ustawy;  
 
2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie             z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu,  
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
 
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  
 
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 
ust. 2 stosuje się.  
 
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.” 
 
 
 

Rozdział  VI. 
WYKAZ  O ŚWIADCZE Ń  lub  DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ ĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.   
 

1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę (wraz z ofertą) w celu wstępnego potwierdzenia,  że 
nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:  
 
- Aktualne na dzień składania ofert: 
 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,  
 - oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

W tym postępowaniu (wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.  

 
 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu       
NA WEZWANIE ZAMAWIAJ ĄCEGO  w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia) : 

 
  
 Odpis  z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie    art. 
24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  
 

 
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJ ĄCEGO  w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 
ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp ( w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu) : 
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1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,    z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 

 
Z złożonego (NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, 
winno jednoznacznie wynikać  że wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegające na: budowie lub 
rozbudowie lub przebudowie mechaniczno- biologicznej oczyszczalni  tj. wykonanie kompletnych reaktorów 
biologicznych wraz z wyposażeniem technologicznym o przepustowości minimum Qd,śr = 200 m3/d 
 
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za 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.  
 
Z zapisów w Wykazie osób (złożonym NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO) winno jednoznacznie wynikać 
spełnianie warunku skierowania wymienionych tam osób do realizacji zamówienia tj. zapisy dotyczące uprawnień 
budowlanych winny bez jakichkolwiek wątpliwości wskazywać na posiadanie w-w uprawnień budowlanych bez 
ograniczeń. Jeżeli Wykonawca będzie wskazywał uprawnienia budowlane równoważne do aktualnie obowiązujących tj. 
wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278), winien jednoznacznie opisać  ich rodzaj i 
specjalność oraz  wykazać, że są to uprawnienia równoważne do opisanych i wymienionych w rozporządzeniu.  
 
Z zapisów w Wykazie osób winna jednoznacznie wynikać podstawa do dysponowania osobami, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia (kolumna: Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami) . Należy wskazać na 
jakiej podstawie wykonawca będzie dysponował osobami wskazując, że jest to np. umowa o pracę, umowa zlecenia, 
umowa o dzieło itp.    

 
Osoby wskazane w Wykazie osób i ich doświadczenie zawodowe tam opisane, winny być 
tożsame z osobami  podanymi w złożonej Ofercie .   
 
3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert;  
 
4) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
zamawiającego;  
 
5) Oświadczenie wykonawcy o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, tj. obszarze robót 
budowlanych, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– za ten okres.  
 
 
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1  ustawy Pzp. 
 
 
Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 
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warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia 
lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 
 
 

  3. Dokumenty  podmiotów zagranicznych. 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126) cyt.  : 
„  § 7 
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa 
 w § 5:  
 
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;  
 
2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że:  
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
 
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  
 
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.  
 
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.” 
 

 
Rozdział VII.   INFORMACJE DODATKOWE – PROCEDURA ODWRÓCONA. 
  
        Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje, że w przedmiotowym postępowaniu może 
najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza , nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 
 

Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 
spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 
ofert. 
   
         Procedura ta polega na tym, że zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich 
wykonawców  (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie bada nawet wszystkich 
wstępnych oświadczeń wykonawców. W pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty       (art. 
89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy,  
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza  (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny 
podmiotowej wykonawcy,  tj. bada oświadczenie wstępne,  a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 
ustawy Pzp. 
          W przypadku procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (tzw. -procedura odwrócona-), stosownie do treści      art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca dołącza do oferty oświadczenie aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez 
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte   w oświadczeniu 
stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
           W zamówieniach o wartości poniżej progów UE (tj. w przedmiotowym postępowaniu) wykonawca składa „zwykłe” 
oświadczenie. W przypadku prowadzenia postępowania w „procedurze odwróconej” obowiązują takie same zasady jak w każdym 
postępowaniu, jeśli chodzi o załączenie wskazanych oświadczeń do oferty, tj. oświadczenia są składane wraz z ofertą, choć w tej 
szczególnej procedurze podlegają ocenie dopiero na zakończenie oceny ofert i to wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej). 
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W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa (tzw. „procedura odwrócona”) stosownie do treści art. 
26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył  oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub złożone oświadczenie jest 
niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia w-w  oświadczenia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. W przypadku „procedury odwróconej” wskazany przepis będzie miał zastosowanie w odniesieniu do braku, 
niekompletności czy błędów dotyczących oświadczenia, o którym mowa art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, jedynie do wykonawcy, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Tym samym, w sytuacji gdy wykonawca ten do oferty nie dołączy w-w oświadczenia, 
bądź też złoży oświadczenie, które jest niekompletne lub zawiera błędy, zamawiający wezwie tego wykonawcę w trybie 
przewidzianym w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do jego uzupełnienia, ale dopiero na etapie, gdy ustali, która z ofert jest najwyżej 
oceniona. Wynika to z celu  regulacji zawartej w art. 24aa ustawy Pzp, tj.  maksymalnego przyspieszenia postępowania  o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

 
Rozdział VIII.    
WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE ORAZ SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNI ANIA  
 
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Rozdziale II 
    SIWZ  ust. 1 i 2  . 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane            (t. 
jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z 
późn. zm.  jeżeli przepisy Pzp ustawy nie stanowią inaczej) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych (t. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie       z 
prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych                         w 
budownictwie. 
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. 
 
Na podstawie treści § 13 ust. 1 pkt 1)  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu 
potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane i dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania         i 
odbioru robót budowlanych, Zamawiający żąda przedłożenia (na wezwanie Zamawiającego) dokumentu: 
 „Opis elementów jakich użyje Wykonawca do realizacji zamówienia”  – Wzór stanowi Załącznik do SIWZ.  
 
Zamawiający żąda, aby autentyczność tego dokumentu i dołączonych kart katalogowych została poświadczona przez 
Wykonawcę. 
 

Dostępne na rynku urządzenia technologiczne do oczyszczalni ścieków różnią się gabarytami, sposobem montażu, mocą 
napędów, układami zabezpieczeń i sposobem sterowania, charakterystykami pracy, wykonaniem materiałowym      i 
innymi szczegółowymi rozwiązaniami. 

Bazując na doświadczeniach z pracujących oczyszczalni ścieków do realizacji założonych procesów technologicznych 
Projektant dobrał urządzenia i AKPiA gwarantujące właściwą pracę i współpracę dobranych urządzeń i elementów 
automatyki. 

Dla dobranych urządzeń technologicznych, armatury i AKPiA oraz wymogów związanych z obsługą oczyszczalni 
ścieków dostosowane są gabaryty obiektów, instalacje technologiczne, wentylacyjne, elektryczne oraz układy sterowania.  

Zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.) oraz zgodnie     z 
umową o prace projektowe oczyszczalni ścieków, w dokumentacji nie ma przykładowego doboru urządzeń 
technologicznych, podającego typy i producentów urządzeń dla których zaprojektowano obiekty oczyszczalni ścieków. 
Wykaz taki jest jedynie w dokumentacji archiwalnej Projektanta. 

W dokumentacji oczyszczalni ścieków przedstawione są minimalne wymagane parametry techniczne i 
technologiczne urządzeń dla prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków. Oznaczenia urządzeń w dokumentacji 
wskazują miejsce ich instalacji pokazane na schemacie technologicznym oraz na rysunkach wykonawczych. 

Parametry różnych urządzeń są powiązane z sobą i zmiana parametru jednego urządzenia może wymagać zmiany 
parametrów innych urządzeń. Wymaga się od Oferenta aby wszystkie parametry urządzeń wyrażone wartością 
liczbową mieściły się w  tolerancji +/- 3% w stosunku do parametrów urządzeń wykazanych w dokumentacji 
projektowej. 
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Wszystkie pozostałe parametry oferowanych urządzeń nie wartościowe (nie wyrażone wartością liczbową) uznane 
zostaną za nie gorsze od wymaganych w dokumentacji oczyszczalni ścieków pod warunkiem ich spełnienia. 

Oferowane urządzenia powinny w punkcie pracy mieć możliwie płaskie charakterystyki, np. zmiany oporów pompowania 
w wyniku zmian gęstości cieczy powinny mieć niewielki wpływ na wydajność pompy. 

Zastosowanie urządzeń o innych parametrach niż opisane w projekcie wymaga od Wykonawców dokonania obliczeń 
sprawdzających. Zmiany winny być uzgodnione z Inwestorem i Głównym Projektantem. 

Oferent powinien mieć duże doświadczenie w dziedzinie technologii oczyszczania ścieków. 

Oferent powinien przeanalizować możliwość zastosowania dobranych przez Niego urządzeń, przeanalizować czy 
planowany dobór urządzeń wpłynie na układ instalacji technologicznych, wymiary obiektów budowlanych, instalacje 
elektryczne i układ sterowania lub warunki BHP obsługi tych urządzeń, jeżeli będzie to konieczne wykonać projekty 
zamienne. 

Ocena możliwości zastosowania proponowanego urządzenia powinna zawierać dla każdego urządzenia  analizę nie tylko 
parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych lecz również zgodność parametrów 
technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi urządzeniami lub 
rozwiązaniami technologicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi oraz analizę gabarytów, kształtów i 
rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych urządzeń równoważnych w stosunku do gabarytów zaprojektowanych pomieszczeń 
oraz przestrzeni na ich montaż w komorach zbiorników, w tym możliwość ich montażu, demontażu i podejść do czynności 
obsługowych i serwisowych, szerokości przejść dla pracowników.  

Oferent powinien udokumentować właściwy dobór proponowanych urządzeń.  

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ma przedstawić wykaz oferowanych materiałów          i 
urządzeń (Załącznik do SIWZ - Tabela: Opis elementów jakich użyje Wykonawca do realizacji zamówienia).   

Obowiązkiem Oferenta jest przedstawienie materiałów do oceny prawidłowości doboru oferowanych urządzeń. 

Ocena możliwości zastosowania proponowanego urządzenia powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę; 

• parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, 

• zgodność parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych z pozostałymi 
zaprojektowanymi urządzeniami lub rozwiązaniami technologicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami 
technologicznymi, 

• gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych urządzeń równoważnych w stosunku do 
gabarytów zaprojektowanych pomieszczeń oraz przestrzeni na ich montaż w komorach zbiorników, w tym 
możliwość ich montażu, demontażu i podejść do czynności obsługowych i serwisowych, szerokości przejść dla 
pracowników obsługi, wielkości otworów drzwiowych, włazów technologicznych itp., 

• rozwiązań materiałowych, 

• podejść i połączeń z instalacjami technologicznymi, 

• ciężaru urządzeń, sprawdzenia obliczeń wytrzymałości stropów, udźwigu urządzeń do czynności obsługowych 
itp., 

• innych informacji potwierdzających prawidłowy dobór proponowanego urządzenia lub rozwiązania. 

Również na etapie realizacji zamówienia będzie wymagane przez Zamawiającego uzgodnienie właściwości przyjętych 
przez Wykonawcę urządzeń i wyposażenia w zakresie szczegółowym w tym również jakościowym. 

Zgodnie z ustawą Pzp na Wykonawcy ciąży obowiązek złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających 
proponowane materiały lub urządzenia, z których to wynika, iż proponowane urządzenie ma nie gorsze parametry 
techniczne niż urządzenie, którego parametry określone są w dokumentacji projektowo – technicznej, 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarach robót stanowiących opis 
przedmiotu zamówienia. 
 
 
 

2. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert  nie żąda przedłożenia kosztorysu 
     ofertowego.   
  

3. Oferta musi zagwarantować: 
      a)  termin realizacji zamówienia : 28.06.2018 r. , 
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    b) płatność za wykonanie przedmiotu umowy lub jego wyodrębnionej części  nastąpi zgodnie z wzorem umowy 
       stanowiącym załącznik do SIWZ, 
   
   c) termin płatności wynosi do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, pierwsza płatność  w 
pierwszym kwartale 2018r. 

 
d) gwarancja na przedmiot zamówienia:  min 36 miesięcy max. 60 miesięcy 

 
Udzielony termin  gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 
 
MINIMALNY   wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę  gwarancji na roboty budowlane wynosi      
36 miesięcy (3 lata) od dnia odbioru przedmiotu zamówienia . 
 
Zamawiający ustala MAKSYMALNY   termin udzielonej przez Wykonawcę  gwarancji na 5 LAT  
(60 miesięcy) od DNIA   ODBIORU przedmiotu zamówienia.  
Jeżeli wykonawcy będą udzielać gwarancji na okresy dłuższe niż 5 lat, Zamawiający obliczając ilość punktów 
w kryterium: udzielona gwarancja,  będzie traktował taki zapis tak,  jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji 
na okres 5 lat (60 miesięcy). Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji 5 lat (60 miesięcy) 
od dnia odbioru przedmiotu zamówienia (pomimo proponowanego w ofercie przez wykonawcę dłuższego 
okresu gwarancji). 
 

e) wartość brutto przedmiotu zamówienia nie będzie podlegać waloryzacji. 
 
 
4. Wykonawca  winien  zagwarantować ,że przy wykonaniu zamówienia zastosuje wyroby budowlane i materiały 
    wprowadzone do obrotu, które  zostały opisane w specyfikacji  technicznej  wykonania i odbioru robót 
    budowlanych stanowiącej  załącznik do SIWZ.    
 
5. Wymagane jest podanie  w ofercie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia i ich doświadczenia. 
    Wykonawca winien wskazać w ofercie osoby skierowane do realizacji zamówienia na stanowiskach: -  kierownik 
    budowy, kierownik robót budowlanych, kierownik robót elektrycznych oraz wskazać ich doświadczenie zawodowe. 

Osoby wskazane w Wykazie osób i ich doświadczenie zawodowe tam opisane, winny być tożsame z 
osobami  podanymi w złożonej Ofercie .   

 
 

Rozdział IX.   
WYKONAWCY  WSPÓLNIE UBIEGAJ ĄCY  SIĘ  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA. 
 
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia  (zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Pzp) ustanawiają  

 pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do 
reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi 
wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać 
postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, 
którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie 
pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Pełnomocnik winien być upoważniony do zobowiązywania i odbierania poleceń dla i w imieniu 
każdego i wszystkich Wykonawców. 

2. Do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię stosownego 
pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione. 

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy 
cywilno-prawnej. Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, Wykonawcy muszą przedstawić 
Zamawiającemu umowę w oryginale, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób 
współdziałania w wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy muszą zawrzeć umowę na czas trwania zamówienia oraz 
na okres gwarancji jakości.  
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Rozdział X.    
FORMA  OŚWIADCZE Ń, DOKUMENTÓW i POSWIADCZE Ń ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM. 
 
1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126) cyt. : 
 
§ 14.  
1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane 
są w oryginale. 
 
2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
 
3.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
 
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
 
§ 15.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których 
mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 
§ 16.   
1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest 
wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 
2. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 (Rozporządzenia), zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia 
tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 
 
2.  Ponadto zamawiający wymaga aby wszystkie podpisy złożone w ofercie  były opatrzone pieczęcią imienną osoby 
składającej podpis – celem ich identyfikacji. 
 
3. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w 
formie kopii potwierdzonej notarialnie.  
 
 
4. Zgodnie z treścią Art. 17. ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) cyt. :  

  „W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem      18 
kwietnia 2018 r., …………., oświadczenia, …………. , składa się ……………….. w formie pisemnej        albo w 
postaci elektronicznej.” 
 
 
 

Rozdział  XI. 
INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SI Ę  ZAMAWIAJ ĄCEGO  Z WYKONAWCAMI   
ORAZ  PRZEKAZYWANIA  O ŚWIADCZE Ń  LUB  DOKUMENTÓW. 
 
1. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.  o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)   -W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 
wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r.,   ……  : 

    1)     komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego. 

    2)     Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcami : 
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-  za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe        (Dz. U.  z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

- osobiście,  

- za pośrednictwem posłańca,  

- faksem,  

- lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 
i 615); 
Adres do korespondencji:    Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6,  39-215 Czarna,  

      Fax :  14 67 61 442,    
  e-mail : sekretariat@czarna.com.pl, inwestycje@czarna.com.pl, epyzinski@czarna.com.pl 

3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania; 

 

2. Oferty  składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 

3. Zamawiający NIE wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
 
 
 
Rozdział  XII. 
  
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWACAMI  
 
1. Sprawy merytoryczne i formalne: Eugeniusz Pyziński - tel. 14  6761030 
                                                           Janusz Bryg – tel. 14 6761030 
  
 

 
 
Rozdział  XIII.       OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

 
1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. 
 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
3. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne 
spowoduje jej odrzucenie. 
 
4. Ofertę stanowi druk  OFERTA  wraz z  wymaganymi oświadczeniami.   Zaleca się, aby oferta została opracowana na 
wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji (wzór stanowi druk OFERTA wraz z załącznikami). 
Niezastosowanie wzoru oferty i oświadczeń,  wskazanych przez Zamawiającego nie 
spowoduje odrzucenia oferty jednak Wykonawca  winien  zawrzeć w swojej ofercie wszystkie 
dane wskazane i wymagane  przez Zamawiającego 
 
5. Na podstawie Art. 25a. ust. 1 ustawy Pzp, do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  



 21

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu; 
 
6. W przedmiotowym postępowaniu (wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy Pzp) na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2) ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na 
zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,             w 
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, … .., zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 
                             
7. Na podstawie Art. 25a. ust. 6 ustawy Pzp, cyt. : „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
wykonawców, …. oświadczenie  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu ….. oraz brak podstaw wykluczenia   w zakresie, w 
którym ka żdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu …. oraz brak podstaw 
wykluczenia.” 
 
8. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - 
art.23 ust.2 ustawy Pzp (np. Konsorcjum , spółki cywilne)  do oferty muszą być dołączone indywidualne oświadczenia,  
 , dotyczące każdego z uczestników konsorcjum- wspólnika spółki cywilnej. W przypadku spółek cywilnych, 
Zamawiający wymaga również złożenia dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust.2 pkt 3) Nacz.Urz.Skarbowego) 
wystawionych na spółkę cywilną. 
  
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego np. spółki cywilne składając wraz z ofertą  
Załącznik nr 2 i 3 (Oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1  ustawy Pzp i Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu)  winni złożyć to Oświadczenie dla każdego wspólnika osobno. 
 
10. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać  i zamieścić imienną pieczęć 
osoby podpisującej na  : 
- Druku    Oferta   z załącznikami, 
- miejsca, w których zostały naniesione zmiany, 
- kserokopiach  wszystkich dokumentów załączonych do oferty.  
 
11. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w 
formie kopii potwierdzonej notarialnie.  
 
12. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np.  konsorcjum) – należy załączyć pełnomocnictwo do 
reprezentowania  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub w formie 
kopii potwierdzonej notarialnie. 
 
13.  Pożądane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób 
uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.  
 
14.  Oznaczenie i adresowanie oferty. Wymagane jest umieszczenie oferty w opakowaniu, które będzie zaadresowane 
na adres zamawiającego :  Urząd Gminy Czarna, 39-215 Czarna ul. Dworcowa 6  i oznaczone jako :  
OFERTA NA PRZETARG   na  roboty  budowlane :  
PROGRAM POPRAWY CZYSTO ŚCI ZLEWNI RZEKI WISŁOKI- Etap IV Gmina Czarna  
Część I.   

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Głowaczowa. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa. 

        

Część II.    
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Czarna. 

        
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, wskazane jest, aby opakowanie posiadało nazwę i adres wykonawcy. 
 
 
 
 



 22

Rozdział  XIV.    Tajemnica przedsiębiorstwa - informacje tajne. 
 
1. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 ustawy Pzp : „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert,…,  zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.” 
 
2. W przypadku  gdy informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł i wykazał, 
że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: "NIE   UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE  STANOWIĄ 
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZNIU NIEUCZCIWEJ 
KONKURENCJI  (art. 11 ust. 4 -  Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 z późn. zm. – dalej uznk),  oraz zamieszczone w ofercie 
w taki sposób i w takiej  formie aby Zamawiający mógł dochować warunku określonego  w art. 86 ust. 4   ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
 
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa  oraz wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, musi nastąpić jednocześnie tj. nie później niż w terminie składania ofert. 
 
Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się 
„nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności.” Zamawiający z przytoczonej definicji wywodzi wniosek, że aby daną informację przedsiębiorstwa uznać 
za tajemnicę przedsiębiorstwa, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków: 
- muszą zostać stwierdzone przesłanki w zakresie charakteru informacji, 
- muszą zostać przez przedsiębiorcę podjęte działania w celu ochrony utajnionych danych. 
Wykonawca  winien wykazać swoje działania w dwóch kierunkach: 
1) Ochrona fizyczna: np. przechowywanie informacji tajnych w sejfie, monitoring pomieszczeń, gdzie przechowywane 
są dane itp.  
2) Ochrona prawna: np. regulamin wewnętrzny przedsiębiorcy, gdzie opisane są sprawy zachowania tajemnicy 
przedsiębiorstwa, klauzule poufności zawarte w kontraktach z zatrudnioną wyspecjalizowaną kadrą osobową 
(pracownikami) itp.   
         Do oferty powinno być dołączone pisemne uzasadnienie słuszności dokonanego zastrzeżenia. Wykonawca 
powinien wykazać, że w stosunku do każdego z zastrzeżonych dokumentów faktycznie zachodzą przesłanki określone w 
art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzasadnienie to będzie podlegało ocenie przez 
Zamawiającego i powinno być jak najbardziej wyczerpujące i udowadniać, że istnieją okoliczności przesądzające o tym, 
że informacje posiadają walor tajemnicy przedsiębiorstwa, a ich ujawnienie konkurentom skutkowałoby nieodwracalnymi 
konsekwencjami.  Zamawiający będzie badał zasadność zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa. 
Brak wykazania zasadności, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie będzie skutkował odrzuceniem oferty. 
 
3. W przypadku braku wykazania, że zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający uznaje, że dokonane zastrzeżenie jest bezskuteczne i 
odtajni te informacje (- zgodnie z treścią Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2005 r. III CZP 74/05). 
Brak  wykazania w ofercie , że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,  zwalnia zamawiającego  
z obowiązku zachowania poufności  wskazanych w ofercie informacji. 
  

Rozdział  XV.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 
1. Cena ofertowa podana w ofercie przez Wykonawcę jest ceną  ryczałtową obejmującą cały zakres robót określony 
w SIWZ Rozdział II – Przedmiot zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją robót objętych  dokumentami tam opisanymi  oraz dostawy urządzeń i sprzętu ujętego w tych dokumentach ,w 
tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy , a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  
 
Ryczałtowy charakter wynagrodzenia powoduje, że nie liczy się rozmiaru nakładów, czy też sposób osiągnięcia efektu 
lecz sam efekt = rezultat. 
 
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: 
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§ 1.  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu 
zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

 
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikaj ące wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji  technicznej  wykonania i odbioru robót - jak 
również w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 
 
Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT, robót przygotowawczych i porządkowych, ewentualnego 
zorganizowania i zagospodarowania terenu budowy, ewentualnego pompowania wody, wykonania ewentualnych 
przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, inwentaryzację powykonawczą, plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót.     

2. Cena obejmuje wszystkie opłaty konieczne do zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie.  
  3. Wykonawca powinien wyróżnić cenę brutto, cenę netto oraz podać wartość podatku VAT w wysokości zgodnej z  
         aktualnym stanem prawnym w tym zakresie. 
  4. Rozliczenia między Wykonawca z Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich .  
         Zamawiający wymaga aby  CENA  brutto została określona do dwóch miejsc po przecinku. 
  5. Cena – to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 
       towarów  i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) . 
 
6. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  
 
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie          
z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

 
 
 
Rozdział  XVI.     KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB WYBORU OFERTY     
 
1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z  podaniem wag  tych 
kryteriów i  sposobu oceny ofert:     
   

       1)  KRYTERIUM - CENA  :   60%  -  waga 60        
                                                                                                        
            SPOSÓB OCENY OFERT  w kryterium cena: 
            Wartość punktowa w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 
            (cena oferty najtańszej  brutto : cena oferty badanej brutto) x waga  60 
 
      2) KRYTERIUM – TERMIN UDZIELONEJ  GWARANCJI N A PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   
         w  miesiącach od daty odbioru przedmiotu zamówienia:  40 % - waga 40   
 
Zamawiający ustala MINIMALNY   wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę  gwarancji zgodnie  
z zapisami  w SIWZ Rozdział  VIII - WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE ORAZ SPOSÓB OCENY ICH 
SPEŁNIANIA  - ust. 4 pkt d).  
 
MINIMALNY   wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę  gwarancji wynosi 36 miesięcy (3 lata)       
od dnia odbioru przedmiotu zamówienia . 
 
Zamawiający ustala MAKSYMALNY   termin udzielonej przez Wykonawcę  gwarancji na  5 LAT  
(60 miesięcy) od DNIA   ODBIORU przedmiotu zamówienia.  
Jeżeli wykonawcy będą udzielać gwarancji na okresy dłuższe niż 5 lat, Zamawiający obliczając ilość punktów 
w kryterium: udzielona gwarancja,  będzie traktował taki zapis tak,  jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji 
na okres 5 lat (60 miesięcy). Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji 5 lat (60 miesięcy) 
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od dnia odbioru przedmiotu zamówienia (pomimo proponowanego w ofercie przez wykonawcę dłuższego 
okresu gwarancji). 
 
Wymagane jest podanie  w ofercie okresu  gwarancji w miesiącach. 
  
SPOSÓB OCENY OFERT  w  kryterium : TERMIN UDZIELONEJ  GWARANCJI na przedmiot 
zamówienia. 
Wartość punktowa w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 
(ilość miesięcy udzielonej gwarancji w  ofercie ocenianej : największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji   
w złożonych ofertach)   x waga  40 
 
 
2. Końcowa ocena oferty – to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria. 
 
3. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, tj. terminu 
udzielonej gwarancji – czyli uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku). 
 
4. Zamawiający rozstrzygnie postępowanie gdy wpłynie co najmniej jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta w danej 
części zamówienia. 

 
Rozdział  XVII.      BADANIE I OCENA OFERT, UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 

 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu, na podstawie art. 89 ustawy Pzp. 
 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej 
oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w ich treści. 
 3. Zamawiający poprawia w ofercie:  
     1)  oczywiste omyłki pisarskie,  
     2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
     3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące 
          istotnych zmian w treści oferty 
     - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 4. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp 
 5., Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 
ofert, określonych w Rozdziale XV SIWZ.  
 6. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 
udzielenie zamówienia podając informacje zgodne z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
 
 
 
Rozdział XVIII .     WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE  WADIUM  
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na każdą 
część zamówienia. 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:  
1) pieniądzu,  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy 
jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
3) gwarancjach bankowych,  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).  
 
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w 
pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 56 8642 1139 2013 3928 3328 0006 . 
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      W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu,  za termin wniesienia uznaje się datę i godzinę uznania kwoty na 
rachunku Zamawiającego.  
 
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) i wniesienia 
wadium w formie opisanej w art. 45 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Pzp tj. gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych- 
Zamawiający żąda aby w treści gwarancji byli wskazani wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia (np. w konsorcjum - wszyscy uczestnicy konsorcjum, w spółce cywilnej - wszyscy wspólnicy spółki 
cywilnej).  
 
 
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej), gwarancja 
musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną 
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:  
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;  
c) kwotę gwarancji;  
d) termin ważności gwarancji;  
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub 
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
  Wykonawcy oraz, że 
 - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw,  lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,           o której mowa w 
art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
 
Powyższe wymagania odnoszą się również do poręczeń wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 5).  
 
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 
wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie pok. 4 lub 
zamieścić w osobnym opakowaniu – opisanym: WADIUM, dołączonym do oferty. Wniesienie wadium w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej to doręczenie zamawiającemu (beneficjentowi) oryginału dokumentu 
gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) w formie pisemnej. Forma pisemna dokumentu nierozłącznie wiąże się z 
własnoręcznym podpisem osoby, która wyraziła wolę w treści dokumentu. Oryginał dokumentu Zamawiający definiuje 
jako przedmiot materialny, na którym utrwalono oświadczenie woli w postaci znaków graficznych. Własnoręczny podpis 
wystawcy na dokumencie nadaje mu walor dokumentu oryginalnego. Konsekwencją niedostarczenia przez wykonawcę 
przed upływem terminu składania ofert, oryginału gwarancji jest uznanie, że wadium nie zostało wniesione i tym samym 
znajdzie zastosowanie przepis art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli … wadium nie zostało 
wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy).  
 
7. Nie wniesienie wadium w terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy 
Pzp. 
 
8. Na podstawie art. 46 ust. 4a  ustawy Pzp:  -Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 
25a  ust. 1, pełnomocnictw,  lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy 
Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
 
9. Na podstawie art. 46 ust. 5  ustawy Pzp, - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, 
którego oferta została wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;  
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
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Rozdział  XIX. 
 
INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA P UBLICZNEGO. 
 
1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie podpisania umowy, której 
wzór stanowi załącznik  do SIWZ .  
 
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94  w-w ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca podczas trwania umowy był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia potwierdzenia 
zawarcia umowy ubezpieczenia oraz potwierdzenia opłacenia należnych z tego tytułu składek na każde żądanie 
Zamawiającego. 
 
4.  Zamawiający wymaga aby przed zawarciem umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano 
jako najkorzystniejszą, złożył kosztorys robót zgodny z ceną oferty. 
Kosztorys robót będzie pełnił rolę pomocniczą do rozliczenia zadania inwestycyjnego 
 
 
Rozdział  XX.  ZABEZPIECZENIE  NALE ŻYTEGO  WYKONANIA UMOWY  
 
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, przed zawarciem umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

  2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w  
    art. 148 ust.1 w-w ustawy Prawo zamówień publicznych. 
   a) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
        Zamawiającego :  56 8642 1139 2013 3928 3328 0006 
 b) W przypadku Wykonawców  ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (art.23 ustawy Pzp) i   
      wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w formie opisanej w art.148 ust.1 pkt 3 i 4 tj.  
      gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych- Zamawiający żąda aby w treści gwarancji byli  
      wskazani wszyscy Wykonawcy  ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia( np. w konsorcjum –  
      wszyscy uczestnicy  konsorcjum, w spółce cywilnej – wszyscy wspólnicy spółki cywilnej). 
3. Gwarancje winny być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 

Gwarancja w swej treści musi zabezpieczać należycie interesy Zamawiającego.  Gwarancja na „pierwsze żądanie” 
ma na celu zabezpieczenie w sposób zupełny interesów beneficjenta (zamawiającego). Gwarantowi ma zaoszczędzić 
dokonywania jakichkolwiek ocen stosunków prawnych (miedzy Wykonawcą a Zamawiającym) , czy też oceny 
prawidłowości przedkładanych mu dokumentów, jako koniecznych przesłanek żądania zapłaty sumy gwarancyjnej. 
Realizacja uprawnień beneficjenta z  tego rodzaju gwarancji następuje w drodze zgłoszenia gwarantowi żądania 
zapłaty sumy gwarancyjnej. Dodatkowe akty staranności z jego strony nie są wymagane. Gwarant nie może uzależnić 
swojego obowiązku zapłaty sumy gwarancyjnej od tego, czy żądanie jest uprawnione  
i wymagać czynności sprawdzających. Żądanie dokonania takich czynności jest sprzeczne z istotą gwarancji  na 
pierwsze żądanie beneficjenta. Klauzula ta oznacza rezygnację gwaranta z dokonywania jakichkolwiek czynności 
mających na celu sprawdzenie, czy zgłoszone żądanie beneficjenta jest uprawnione. Gospodarczo tego typu 
gwarancje pełnią dla ich beneficjenta taką samą funkcj ę jak depozyt pieniężny (gwarancje są wymienione art. 
148 ust.1  ustawy Pzp równolegle z formą pieniężną zabezpieczenia), dają mu bowiem możliwość natychmiastowego 
otrzymania środków pieniężnych w przypadku określonym w umowie gwarancji tj. pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Powyższe wymagania odnoszą się również do poręczeń 
wymienionych w art. 148 ust. 1 pkt 2) i 5) ustawy Pzp.   
Dokonanie wypłaty kwoty zabezpieczenia nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego 
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłożenia 
propozycji wzoru gwarancji niezgodnej ze w-w postanowieniami lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe 
zastrzeżenia, Zamawiający uzna, ze wykonawca  nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

    4) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art.148 ust.2  ustawy Pzp ,  
    5) Zamawiający nie wyraża zgody na zaliczenie kwoty wadium wniesionego w pieniądzu na poczet zabezpieczenia, 
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    6) Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane 
         roboty budowlane. 

  7) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości  5  % ceny 
   całkowitej podanej w  Ofercie. 
 
8) Na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy Pzp : 
    - Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na 
cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem 
się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
 
9) Na podstawie art. 150 ust. 8 ustawy Pzp : 

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. !!!!!! 

 
10) Na podstawie art. 150 ust. 9 ustawy Pzp : 

Wypłata, o której mowa w art. 150 ust. 8 ustawy Pzp, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
11)  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez  

     Zamawiającego za należycie wykonane z zastrzeżeniem pkt 12) – art. 151 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
     12)  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  nie może przekraczać 30 % 
wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady . 
   

 
 
Rozdział  XXI.   
SPOSÓB UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH 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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert . 
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 , lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w  ust. 1 . 
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania 
źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie  internetowej Urzędu Gminy Czarna www.czarna.com.pl”  
 

 
 
 
 
 

Rozdział  XXII.     WZÓR  UMOWY  
 
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w wzorze umowy. Wzór umowy stanowi Załącznik do SIWZ. 
Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie. Jednoznaczne postanowienia umowne, określające zakres zmian, 
charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zawarte są w wzorze umowy.  
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Rozdział  XXIII. 

POUCZENIE O  ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY W  
TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. 
 
1. 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. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, której mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Środki ochrony prawnej są szczegółowo opisane w  Dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
 
W przypadku przedmiotowego postępowania (wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ) Odwołanie  przysługuje wyłącznie wobec czynności : 
        a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
        b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
        c) odrzucenia oferty odwołującego; 
        d) opisu przedmiotu zamówienia; 
        e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
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 do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania 
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
 
7. Odwołanie wnosi się:  
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało 
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób;  

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji, w ter-minie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji na stronie internetowej.  
 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.  powyżej 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.  

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później 
niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub  1 miesiąca 
od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

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

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego wyznaczonego  
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.  
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Rozdział  XXIV.   ZAŁ ĄCZNIKI  DO  SIWZ 

 
Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty, 
 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 
 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
 
Załącznik nr 4 - Przykładowy wzór oświadczenia  o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy 
                         kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  ustawy Pzp, które Wykonawca, przekazuje 
                         Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji,  o której mowa w art. 86 ust. 5 
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych ,- składa wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie 
oceniona najwyżej – na wezwanie zamawiającego , 
 
Załącznik nr 6 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia. 
 
Załącznik nr 7a - Opis elementów jakich użyje Wykonawca do realizacji zamówienia dla oczyszczalni w Głowaczowej 
Załącznik nr 7b - Opis elementów jakich użyje Wykonawca do realizacji zamówienia dla oczyszczalni w Czarnej 
 
Załącznik nr 8  - Wzór umowy,   
 
Załącznik nr 9  - Dokumentacja  projektowa – załączona w odrębnym pliku jako załącznik do SIWZ na stronie 
                            internetowej  Gminy Czarna: www.czarna.com.pl (link –BIP Zamówienia publiczne) . 
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Wzór formularza oferty                                                                                                                                                                                                 Załącznik nr 1                        

O F E R T A 
 

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:   …………………………………………….. 

 

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

Nr telefonu:  ..................................... Nr faksu:  ................................................  e-mail: ……….. 

REGON:                  ......................................  NIP: ................................................  

                                                         
     Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na  roboty budowlane :  PROGRAM POPRAWY CZYSTO ŚCI 
ZLEWNI RZEKI WISŁOKI- Etap IV Gmina Czarna  
     *Część I. 

1). Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Głowaczowa. 
 2). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa. 

  
- składamy niniejszą ofertę za cenę : wartość brutto    .................................................................     zł  
 
(słownie: ..................................................................................................................................złotych), 
 
VAT …..% ……………................zł (słownie: ........................................................................................ złotych), 
 
wartość netto ..............................................zł (słownie: .............................................................................złotych) 
 

*Część II. 
3). Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna. 
4). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Czarna. 
- składamy niniejszą ofertę za cenę : wartość brutto    .................................................................     zł  
 
(słownie: ..................................................................................................................................złotych), 
 
VAT …..% ……………................zł (słownie: ........................................................................................ złotych), 
 
wartość netto ..............................................zł (słownie: .............................................................................złotych) 

 
1. Termin wykonania zamówienia:  
Data rozpoczęcia – od dnia  zawarcia  umowy, data zakończenia  :  28-06-2018 r.      
2.     
- udzielamy gwarancji: ............... miesięcznej na w-w  przedmiot zamówienia, 
- wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego  
- przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane i urządzenia wprowadzone do obrotu i posiadające 
  aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, które  zostały opisane w specyfikacji  technicznej 
  wykonania i odbioru robót  budowlanych stanowiącej  załącznik do SIWZ.    
 -dokumenty w-w  przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji zamówienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego  a komplet 
  przekażemy przed odbiorem końcowym,  
-  Na żądanie Zamawiającego zawarte w SIWZ (i zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp), wskazuję,  że  następujące części 
   zamówienia  zamierzam powierzyć podwykonawcom i podaję firmy podwykonawców: 
     1) ……………………………………………………………………………………………. 
     2) ……………………………………………………………………………………………. 
 
3. Zobowiązujemy się do zawarcia  umowy zgodnie z wzorem umowy załączonym do SIWZ w miejscu i terminie wskazanym 
przez zamawiającego. 
 



 31

4. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej, wynikającej z Ustawy Kodeks Karny z dnia 6 
czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) -  Art. 297: 
§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy 

albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, po-

twierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu 

płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne 

oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na 

wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego 

korzystania z instrumentu płatniczego. 

 

Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

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

                                                 
 

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

         miejsce i data                                                                   podpisy osób uprawnionych   do reprezentacji           
                                                                                                   wykonawcy lub pełnomocnika           

 

* Wypełnia Wykonawca składający ofertę na jedną z części lub na dwie części. (zbędne wykreślić) 

 

 

ZAŁ ĄCZNIKI DO OFERTY: 
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Załącznik nr 2 
 
                                                                                         Zamawiający:   GMINA  CZARNA 
                                                                                                                               ul. Dworcowa 6 
                                                                                                                               39-215 Czarna 
 
 
 
 
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 zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. PROGRAM POPRAWY CZYSTO ŚCI 
ZLEWNI RZEKI WISŁOKI- Etap IV Gmina Czarna  
     Część I. 

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Głowaczowa. 
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa. 

   Część II. 
3. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna. 
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Czarna. 

 
 

 (nazwa postępowania), prowadzonego przez Gminę Czarna  (oznaczenie zamawiającego), oświadczam , co 
następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

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

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp  . 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczenie jest   składane  wraz z ofertą. 
 
Na podstawie Art. 25a. ust. 6 ustawy Pzp, cyt. : „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, …. oświadczenie  składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu ….. oraz brak podstaw 
wykluczenia   w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu …. oraz brak podstaw wykluczenia.” 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,  

16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze:  
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

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

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

- nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

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

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

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 
 
 
                                                                                                                            Zamawiający:   GMINA  CZARNA 
                                                                                                                                                     ul. Dworcowa 6 
                                                                                                                                                     39-215 Czarna                                                                                   

                                                                
 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 zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.  PROGRAM POPRAWY CZYSTOŚCI 
ZLEWNI RZEKI WISŁOKI- Etap IV Gmina Czarna  
     Część I. 

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Głowaczowa. 
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa. 

   Część II. 
3. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna. 
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Czarna. 

 
 

 (nazwa postępowania), prowadzonego przez Gminę Czarna  (oznaczenie zamawiającego), oświadczam , co 
następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w post ępowaniu okre ślone przez zamawiaj ącego 

w  Ogłoszeniu  o zamówieniu : Sekcja III . 1) Warun ki udziału w post ępowaniu        oraz w 

Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia – Rozdział V ust. 2 – Ad. 2  . 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczenie jest   składane  wraz z ofertą. 
Na podstawie Art. 25a. ust. 6 ustawy Pzp, cyt. : „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, …. oświadczenie  składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu ….. oraz brak podstaw wykluczenia   w zakresie, 

w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu …. oraz brak podstaw wykluczenia.” 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :  

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

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę 

redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i 

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik   nr   4   
 
Przykładowy wzór oświadczenia  o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy  
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  ustawy Pzp, które Wykonawca,  przekazuje 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 
 
 
 
 

...................................... 
    pieczęć wykonawcy 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r.  poz. 2164  
z zm. ), Wykonawca, składając ofertę w przetargu nieograniczonym Nr: IUE-ZP.271-9/2017, na  roboty budowlane  –  
 
  PROGRAM POPRAWY CZYSTO ŚCI ZLEWNI RZEKI WISŁOKI- Etap IV Gmina Czarna  
     Część I. 

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Głowaczowa. 
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa. 

   Część II. 
3. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna. 
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Czarna. 

 

–  po zapoznaniu się informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej 
Zamawiającego, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( tj.  informacje dotyczące: 
     a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
     b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie ; 
     c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach),  

 
- oświadcza, że : 
- * NIE należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia        16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r.     poz. 184, 1618 i 1634). 
 
- *należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia            16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r.     poz. 184, 1618 i 1634). 
  
*właściwe skreślić 
 
Równocześnie oświadcza, że w-w przepisy ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów są mu znane. 
 
 
 
 
...................................                                                  ...............................................................      
Miejscowość i data                                                     Podpis  osoby uprawnionej/upoważnionej 
                                                                                           do  reprezentowania Wykonawcy.     
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                                                                                                                                                                                                                                            Załącznik nr  5 

      ..................................... 
          pieczęć wykonawcy 
 
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. 
    

  Lp.             
     
     Rodzaj roboty budowlanej:  

Wartość roboty budowlanej -
Brutto  
 

Data  wykonania 
roboty   budowlanej: 

Miejsce  wykonania roboty 
budowlanej: 

Podmioty, na rzecz których    
roboty te zostały wykonane. 

 
 1. 

  
 
 
 
 
 
 
 

    

  
 2.  

 
 
 
 
 
 
 

    

 
Do wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należy załączyć  dowody określające czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

 

Wykaz robót i dowody w-w są  składane na wezwanie Zamawiającego. 
 
…………………………………………                                                                            ……………………………………………………………………. 
Miejsce  i  data                                                                                                               Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy 
                                                                                                                                                                    lub pełnomocnika   
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      Załącznik  nr  6 

                     ............................... 
                       pieczęć wykonawcy 
Wykaz OSÓB, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 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. 

Lp. Imię i nazwisko  Posiadane kwalifikacje zawodowe, UPRAWNIENIA  
( np.  rodzaj i nr uprawnień z określeniem czy są to 
uprawnienia z ograniczeniami czy bez ograniczeń i opis 
rodzaju specjalności posiadanych uprawnień). 

Doświadczenie 
zawodowe . 

 Wykształcenie – 
niezbędne do 
wykonania zamówienia 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Informacja o podstawie 
do dysponowania tą 
osobą (np. umowa o pracę, 
umowa zlecenia, umowa o 
dzieło  itp.) 

1.  

 

 

     

2.  

 

 

     

3.  

 

 

     

    Z zapisów w Wykazie osób (złożonym NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO) winno jednoznacznie wynikać spełnianie warunku skierowania wymienionych tam osób do realizacji zamówienia tj. zapisy dotyczące uprawnień budowlanych winny 
bez jakichkolwiek wątpliwości wskazywać na posiadanie w-w uprawnień budowlanych bez ograniczeń. Jeżeli Wykonawca będzie wskazywał uprawnienia budowlane równoważne do aktualnie obowiązujących tj. wymienionych                     w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278), winien jednoznacznie opisać  ich rodzaj i specjalność oraz WYKAZA Ć, 
że są to uprawnienia równoważne do opisanych i wymienionych w rozporządzeniu.  
Z zapisów w Wykazie osób winna jednoznacznie wynikać podstawa do dysponowania osobami, które zostaną skierowane do wykonywaniu zamówienia (kolumna: Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami) . Należy wskazać na jakiej 
podstawie wykonawca będzie dysponował osobami wskazując, że jest to np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło itp.    
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 Zestawienie podstawowych urządzeń dla rozbudowy , przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Głowaczowej                                                               Załącznik nr 7a 
 Opis  składany  jest na wezwanie Zamawiającego. 

OPIS ELEMENTÓW JAKICH U ŻYJE WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia stanowi element oferty służący do potwierdzenia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia opisanego w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym oraz Specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i wypełnił niniejszy Wykaz zgodnie z jej wymaganiami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za 
montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości. Zastosowane materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie muszą gwarantować:  
a) osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w zapisach SIWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB,   
b) dostępność części zamiennych do zainstalowanych maszyn i urządzeń przez okres minimum 5 lat od daty odbioru końcowego. Parametry technologiczne opisane w niniejszym dokumencie stanowią optymalny nominalny punkt pracy urządzeń.  
Wykonawca stosując rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór maszyn urządzeń, sprzętu, armatury i innych by uzyskać wymagane parametry technologiczne oczyszczalni, oraz by dostosować je do istniejących i 
projektowanych obiektów bez zmiany ich istniejącej/zaprojektowanej powierzchni, kubatury i układu przestrzennego, tak by nie zachodziła konieczność zmiany tych obiektów i zmiany pozwolenia na budowę.  
Zaleca się, aby Wykonawca stosując rozwiązania równoważne stosował maszyny i urządzenia podobnego typu i tego samego producenta (tam gdzie jest to możliwe) tak by Zamawiający w trakcie eksploatacji mógł korzystać z maksymalnie kilku 
podmiotów serwisujących i naprawczych.  
Maszyny, Urządzenia i Wyposażenie oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane Materiały, Urządzenia i Wyposażenie muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki 
bezpieczeństwa - wymagane polskimi przepisami. 
O ile producent przewidział podział na klasy lub gatunki jakości; Maszyny, Urządzenia i Wyposażenie muszą być w najwyższej (najlepszej) klasie lub gatunku.  
Maszyny i Urządzenia muszą posiadać Dokumentacje Techniczno-Ruchowe i instrukcje napisane w języku polskim.  
Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty katalogowe maszyn, urządzeń i wyposażenia do niniejszego Wykazu. 
Z uwagi na dużą ilość dostępnych na rynku urządzeń technologicznych, aby w przypadku wątpliwości można było sprawdzić czy proponowane urządzenia są właściwe wymaga się aby na proponowane urządzenia Oferent przedstawił listę referencyjną 
z wykazem obiektów na których zostały zamontowane. 
 
Zamawiający żąda, aby autentyczność tego dokumentu i dołączonych kart katalogowych została poświadczona przez Wykonawcę. 

Lp. 
Urządzenia/materiały zgodnie z 

dokumentacją projektową Jedn. 
Opis elementu 

(urządzenia, materiału) 

Typ, Model Producent użyte 
przez Wykonawcę do realizacji 

zadania 

Karta 
katalogowa – 
załącznik nr 

Przykładowe miejsce funkcjonowania urządzenia z podaniem 
okresu pracy urządzenia – min. Roczny 

(min. dwie lokalizacje) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

POMPY 

1 
Pompa zatapialna  
Q = 65 m3/h, H = 12m, N = 5,5 kW 
 

  
 

 
  

2 
Pompa sucha  
Q = 120 m3/h, H = 6m, N = 5,5 kW 

 .     

3 
Pompa sucha  
Q = 30 m3/h, H = 6m, N = 2,2 kW 
 

     

4 
Pompa sucha ślimakowa 
Q = 1,5-9 m3/h, H = 10m, N = 1,5 kW 

       

       

5 
Pompa sucha ślimakowa 
Q = 1,5 m3/h, H = 10m, N = 1,5 kW 

     

6 
Pompa sucha  
Q = 5 m3/h, H = 60m, N = 5,5 kW 

     

7 
Pompa dozująca 
Q = 9 l/h, H = 70m, N = 0,07 kW 

     

MIESZADŁA 

8 
Mieszadło zatapialne n=920 obr./min, 
D=320 mm, N=2,2 kW 

     
 
 

URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE 
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9 
Krata koszowa ze stali nierdzewnej  
V=60 l, N=1,1kW 

     

10 
Kontenerowa automatyczna stacja zlewna z 
sitem Q = 100 m3/h 

     

11 
Kratopiaskownik  
Q=65 m3/h, s=3 mm, sp=95 %, N=2,3 kW  

     

12 
Prasopłuczka skratek  
Q=2 m3/h, N=2,2 kW 

     

13 
Dekanter pływający z zamknięciem     
Q=200 m3/h 

     

14 
Prasa filtracyjna  
Q=2-6 m2/h (150kg smo), N=0,55 kW 

     

15 
Przenośnik bezwałowy osadu  
Q=5 m3/h, N=0,5 kW 

     

16 
Przenośnik bezwałowy wapna  
Q=20-80 m3/h, N=0,5 kW 

     

17 
Mikser wapna 
Q=5 m3/h, N=3,0+3,0 kW 

     

18 
Silos na wapno 
Q=10 m3/h, N=0,25+0,25 kW  

     

19 
Stacja polielektrolitu  
V=1,0 m3, N=0,75+0,25 kW 

     

20 
Dyfuzory elastometryczne rurowe  
L= 1060 mm,, Q=2-12 Nm3/h  

     

21 
Dyfuzory elastometryczne rurowe  
L= 810 mm,, Q=1,5-10 Nm3/h 

     

DMUCHAWY 

22 
Dmuchawa root’sa 
Q=450 Nm3/h, dp=600 mbar, N=15 kW 

     

ARMATURA ZAPOROWA Z NAPĘDEM RĘCZNYM 

24 
Przepustnica z przekładnią ręczną  
DN50, PN10 

     

25 
Przepustnica z przekładnią ręczną  
DN100, PN10 

     

ARMATURA ZAPOROWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 

24 
Przepustnica z przekładnią elektryczną 
DN50, PN10 

     

25 
Przepustnica z przekładnią elektryczną 
DN100, PN10 

     

26 
Przepustnica z przekładnią elektryczną 
DN150, PN10 

     

27 
Przepustnica z przekładnią elektryczną 
DN200, PN10 

     

28 
Zasuwa nożowa z przekładnią elektryczną 
DN100, PN10  

     

29 
Zasuwa nożowa z przekładnią elektryczną 
DN150, PN10 

     

POMIARY 

31 
Przepływomierz elektromagnetyczny 
DN80, PN10 

     

32 
Przepływomierz elektromagnetyczny 
DN200, PN10 

     

 



 41

   Zestawienie podstawowych urządzeń dla rozbudowy , przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Czarnej                                                          Załącznik nr 7b 
 Opis  składany  jest na wezwanie Zamawiającego.  

OPIS ELEMENTÓW JAKICH U ŻYJE WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia stanowi element oferty służący do potwierdzenia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia opisanego w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym oraz Specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i wypełnił niniejszy Wykaz zgodnie z jej wymaganiami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za 
montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości. Zastosowane materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie muszą gwarantować:  
a) osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w zapisach SIWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB,   
b) dostępność części zamiennych do zainstalowanych maszyn i urządzeń przez okres minimum 5 lat od daty odbioru końcowego. Parametry technologiczne opisane w niniejszym dokumencie stanowią optymalny nominalny punkt pracy urządzeń.  
Wykonawca stosując rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór maszyn urządzeń, sprzętu, armatury i innych by uzyskać wymagane parametry technologiczne oczyszczalni, oraz by dostosować je do istniejących i 
projektowanych obiektów bez zmiany ich istniejącej/zaprojektowanej powierzchni, kubatury i układu przestrzennego, tak by nie zachodziła konieczność zmiany tych obiektów i zmiany pozwolenia na budowę.  
Zaleca się, aby Wykonawca stosując rozwiązania równoważne stosował maszyny i urządzenia podobnego typu i tego samego producenta (tam gdzie jest to możliwe) tak by Zamawiający w trakcie eksploatacji mógł korzystać z maksymalnie kilku 
podmiotów serwisujących i naprawczych.  
Maszyny, Urządzenia i Wyposażenie oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane Materiały, Urządzenia i Wyposażenie muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki 
bezpieczeństwa - wymagane polskimi przepisami. 
O ile producent przewidział podział na klasy lub gatunki jakości; Maszyny, Urządzenia i Wyposażenie muszą być w najwyższej (najlepszej) klasie lub gatunku.  
Maszyny i Urządzenia muszą posiadać Dokumentacje Techniczno-Ruchowe i instrukcje napisane w języku polskim.  
Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty katalogowe maszyn, urządzeń i wyposażenia do niniejszego Wykazu. 
Z uwagi na dużą ilość dostępnych na rynku urządzeń technologicznych, aby w przypadku wątpliwości można było sprawdzić czy proponowane urządzenia są właściwe wymaga się aby na proponowane urządzenia Oferent przedstawił listę referencyjną 
z wykazem obiektów na których zostały zamontowane. 
 
Zamawiający żąda, aby autentyczność tego dokumentu i dołączonych kart katalogowych została poświadczona przez Wykonawcę. 

Lp. Urządzenia/materiały zgodnie z dokumentacją 
projektową Jedn. Opis elementu 

(urządzenia, materiału) 
Typ, Model Producent użyte przez 
Wykonawcę do realizacji zadania 

Karta katalogowa – 
załącznik nr 

Przykładowe miejsce funkcjonowania 
urządzenia z podaniem okresu pracy 

urządzenia – min. Roczny 
(min. dwie lokalizacje) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

       

1 
Pompa zatapialna  
Q = 17 l/s, H = 10m H20, N = 4 kW 
 

  
 

 
  

2 
Sitopiaskownik 
Q = 30 l/s 
Prześwit sita 3 mm 

 .     

2a 
Praska skratek      

3 
Pompa zatapialna 
Q = 3 l/s H = 8mH2O, N = 1.50 kW 

       

       

4 
Zasuwa nożowa z nap. ręcznym na kolumience 
DN 80  

     

5 
Mieszadło zatapialne 
|N = 1.5 kW 
wyk. Stal kwasoodporna  

     

6 

Ruszt napowietrzający 
Q = 210 m3/h 
Przewód rozprowadzający z rury kwadratowej 
100x100 mm ze stali 0H18N9. 

     

7 
Pompa ścieków zatapialnych recyrkulacji 
wewnętrznej  Q = 9 l/s H = 7mH20 
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8 
Kosz zbierający cz. Pływające 
DN 160 z kolumienką 

     

9 
Pompa ścieków zatapialna recyrkulacji zewnętrznej  
Q = 3 l/s, H=8 mH2O, N=1,5 kW 

     

10 
Zasuwa nożowa ster. elektryczne  
DN100 

     

11 
Przelew wody nadosadowej z nap. ręcznym na 
kolumience DN 150 

     

12 
Zasuwa nożowa ster. elektrycznie  
DN 150 

     

13 

Dmuchawa powietrza 
Q = 5,2 m3/min, spręż dP = 400mbar, N = 2,1/5,7/7,5 
kW,     n = 2890 1/min 
W obudowie dźwiękochłonnej w skład zestawów 
ROBOX EVOLUTION ES wchodzą: stopień 
sprężający dmuchawy; tłumik wlotowy; płyta 
podstawy zintegrowana z tłumikiem wylotowym; 
przekładnia pasowa; silnik elektryczny; zawór 
bezpieczeństwa; klapa zwrotna; filtr na ssaniu, 
podłączenie elastyczne; wibroizolatory; manometr; 
wskaźnik zanieczyszczenie filtra; obudowa 
dźwiękochłonna za wentylatorem; układ 
elektronicznego monitoringu SENTINEL. 

     

14 
Przepustnica z nap. elektrycznym  
DN 80 

     

15 
Ruszt napowietrzający komory KTSO 
Q = 120 m3/h 

     

16 Przepustnica sterowana ręcznie      

17 Ruszt napowietrzający      

18 
Agregat prądotwórczy mobilny 
Moc minimum 100 kW 
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Załącznik   Nr   8 

 
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE – W Z Ó R  

NR  IUE.272 -…-2017 
 

zawarta w dniu ……..2017 r.  w  Czarnej, pomiędzy:  GMINĄ Czarna z siedzibą w Czarnej przy ul. Dworcowej 6   
NIP: 872-222-04-88, REGON: 851661079 
zwaną  dalej INWESTOREM lub Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
Wójta Gminy  –  Józefa Chudego   
 
           a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
, PESEL: ………………., ,    REGON:  ……………….. ,  zwanym/ą dalej Wykonawcą.  
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego  wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargowym (przetargu 
nieograniczonego Nr IUE-ZP-271-9/2017 ) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2015 r. poz. 2164) została 
zawarta umowa następującej treści: 
 
                                                                                           § 1 
                                                                               PRZEDMIOT UMOWY 
 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:  
    PROGRAM POPRAWY CZYSTOŚCI ZLEWNI RZEKI WISŁOKI- Etap IV Gmina Czarna  
     Część I. 

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Głowaczowa. 
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa. 

   Część II. 
3. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna. 
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Czarna. 

 
   
Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Nr IV „Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  
  
2. Opis  przedmiotu  zamówienia . 
 Przedmiotem zamówienia jest: 
 CZĘŚCI-I: 
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Głowaczowa, Gmina Czarna polegająca na rozbudowie istniejącego budynku 
technicznego, budowa reaktora biologicznego z zapleczem technicznym, montaż kontenerowej stacji zlewnej, montaż silosu na 
wapno wraz z budową płyty fundamentowej, montaż biofiltra, budowa studni pomiarowej ścieków oczyszczonych, budowa i 
przebudowa zewnętrznych instalacji technologicznych i elektroenergetycznych, rozbudowa dróg wewnętrznych- działka nr 
ewid.gr.885/10. – pozwolenie na budowę nr 515/2016. 
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa na terenie działek o nr 
ew. 153, 43, 187, 188, 189, 190, 191/6, 191/5, 191/4, 192/4, 192/3, 192/2, 192/1, 193, - pozwolenie na budowę nr 38/2016 
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa na terenie działek o nr 
ew. od 75/5 do 75/21,  270, 274/1  - pozwolenie na budowę nr 529/2016      
     CZĘŚCI-II: 
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarna, Gmina Czarna polegająca na przebudowie budynku administracyjno - 
technicznego, przebudowie zbiornika uśredniającego, budowie zbiornika reaktora, rozbudowa drogi wewnętrznej i placów 
manewrowych, rozbudowę instalacji kanalizacji sanitarnej, wody i elektrycznej,  - działka nr ewid.gr.863, 881/1, 881/3, 881/4 – 
pozwolenie na budowę nr 71/2017. 
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Czarna na terenie działek o nr ew. 
254/10, 254/5, 253/7, 253/8 253/14, 252, 251, 202, 201/11, 201/8, 201/10, 201/1, 172/1, 209, 208, 207/3, 207/2, 207/1,200,199, 198, 
197, 196/2, 195/3, 195/2, 195/4 196/1. 
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3.  Wypełniając dyspozycję zawartą w art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje,  że określenie w opisie  przedmiotu 
zamówienia wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez  zamawiającego, 
w szczególności wymagania adekwatne do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w 
tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych - zostało zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót. 
 
4. Gdy sposób świadczenia i okoliczności świadczenia, realizowanego w ramach zamówienia na roboty budowlane, przez osoby 
występujące z ramienia wykonawcy lub podwykonawcy, dowodzą istnienia stosunku pracy, w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 
Kodeksu 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 zatrudniania pracownika za 
wynagrodzeniem), to niezależnie od innych przepisów, wykonawca lub podwykonawca mają obowiązek zawrzeć z osobami 
zaangażowanymi w wykonywanie czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, umowę o pracę. Zaniechanie zawarcia umowy o 
pracę w powyższych okolicznościach skutkować będzie, obok odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa pracy, powstaniem 
odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
            Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,  na 
podstawie umowy o pracę ( tj. na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 
2014r.poz. 1502, z późn. zm. lub na podstawie właściwych przepisów państwa członkowskiego  Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) - osób wykonujących następujące  czynności  
w zakresie realizacji zamówienia: 
   - roboty budowlano-montażowe przy układaniu mas bitumicznych. 
 
a) Wykonawca zobowiązuje się, ze pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. -Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) lub na podstawie 
właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 
b) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, 
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z 
pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. 
W tym  celu  Wykonawca zobowiązany jest do  uzyskania od  pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych. 
 
c) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których 
mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie punktem 5. b) będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości 
określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia 
umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy) - umową cywilnoprawną. 
 
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w-w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego 
czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych 
podatków z tytułu zatrudnienia w-w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 
Określone powyżej wymaganie dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace - czynności (art. 29 ust. 3a 
ustawy Pzp). 
 
 
                                                                                                   § 2 
                                                    TERMIN WYKONANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót 

Wykonawcy. 
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy  ustala się na  :   28.06.2018 r. 
 
 
 
                                                                                                   § 3 
                                                                    ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1.  WYKONAWCA wykona roboty budowlane opisane w następujących dokumentach składających się na dokumentację 
    techniczną: 
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- Opis  techniczny, rysunki (przekroje normalne, typowe);  
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ; 
- przedmiar  robót , - opracowane przez Pan mgr inż. Bogusław Czarnik ul. Parkowa 3, 39-200 Dębica. 
 
Wykonawca w ramach zamówienia winien wykonać i przedłożyć Inwestorowi inwentaryzację geodezyjną- powykonawczą, 
wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
   
Ilekroć w dokumencie:  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  występuje pojęcie -Inżynier kontraktu-  lub -Kierownik 
projektu- należy przez to rozumieć inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez 
Kierownika Zamawiającego. 
 
Inwestor dokonał  zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Dębicy.  Dokument zgłoszenia robót nie wymaga decyzji  o 
pozwoleniu na budowę. 
 
 
3. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną i uznaje ją za wystarczającą podstawę do całościowej i 
kompletnej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do treści i zawartości w-w dokumentacji 
projektowej oraz uznaje ją za kompletną. 
 
4.  Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, które są 
zawarte w w-w dokumentach, planach, rysunkach, opisie technicznym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i w 
przedmiarze robót, -  Zamawiający, na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza  rozwiązania równoważne opisywanym, a 
odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy  „lub równoważne”.   
Zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego. 
 
5. W przypadku pojawienia się w trakcie realizacji inwestycji wątpliwości dotyczących treści przekazanej Dokumentacji Projektowej, 
WYKONAWCA ma prawo do uzyskania od Projektanta stosownych wyjaśnień, uzupełnień, poprawek. INWESTOR oświadcza, iż 
ma zawartą z Projektantem umowę o nadzór autorski realizacji Inwestycji oraz iż udziela WYKONAWCY stosowanego 
pełnomocnictwa do występowania do Projektanta w zakresie, o którym mowa w niniejszym ustępie. 
6. WYKONAWCA oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla realizacji Inwestycji, 
w tym szczególnie z: możliwością urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę i inne media, 
z możliwościami dojazdu do terenu budowy, ze stanem dróg dojazdowych itp., i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w 
przyszłości żadnych zastrzeżeń. 
 

§ 4 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

      WYKONAWCA zobowiązany jest w szczególności do: 
1) Przejęcia terenu robót od Inwestora; 
2) Zabezpieczenia, wygrodzenia i oznakowania terenu robót; 
3) Zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
4) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie 
wyrobu; 

5) Zapewnienia na własny koszt kontenera na odpady i transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 
z kosztami utylizacji; 

6) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r.  poz. 1232  z  zm.), 
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. , poz. 21  z  zm.), 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego 
w tym zakresie. 

7) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, 
jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek 
z prowadzonymi robotami; 

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie z dostarczoną 
dokumentacją techniczną, technologią określoną w dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, przepisami 
prawa, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi oraz obowiązującymi standardami 
zabezpieczenia i bezpieczeństwa oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową 
i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

9) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 
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10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i 
poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

11) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

12) Dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych 
materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego 
przedmiotu niniejszej Umowy; 

13) Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

14) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych; 

15) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub 
użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

16) Kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 
przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze i przekazanie ich Zamawiającemu 
po zakończeniu prac. 

17) Usunięcia wszelkich wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin 
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. 

18) Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

19) Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca 
jest zobowiązany do przedłożenia potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia oraz potwierdzenia opłacenia należnych z 
tego tytułu składek na każde żądanie Zamawiającego.   

       20)  Informowania Inwestora  (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub  
               okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.  
       21)  Przestrzegania zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.  
       22)  Wykonawca przedłoży Inwestorowi kosztorys robót budowlanych zgodny z ceną podaną w ofercie. Kosztorys  
               robót budowlanych będzie pełnił rolę pomocniczą w rozliczeniu zadania inwestycyjnego przez Inwestora. 
       23)  Wykonawca w ramach zamówienia winien wykonać i przedłożyć Inwestorowi inwentaryzację geodezyjną –  
               powykonawczą, wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   
 

§ 5 
OBOWIĄZKI INWESTORA 

INWESTOR zobowiązany jest w szczególności do: 
1) przekazania WYKONAWCY dokumentacji technicznej oraz innych informacji niezbędnych do realizacji umowy, będących w 

posiadaniu INWESTORA,  
2) przekazania WYKONAWCY terenu wykonywania robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, 
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, 
4) odbioru należycie wykonanych robót budowlanych. 
 
 
                                                                                                     § 6 
                                                                         WPROWADZENIE WYKONAWCY  
1. INWESTOR wprowadzi WYKONAWCĘ  na teren wykonywania robót budowlanych w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 
2. Z czynności wprowadzenia zostanie sporządzony protokół, do którego załącznikami będą następujące dokumenty: 
        - dokumentacja techniczna,  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót . 
 
 
                                                                                                     § 7 
                                                           ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Inwestor zobowiązuje się do ustanowienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania WYKONAWCY poleceń związanych z zapewnieniem 
     prawidłowego wykonania robót budowlanych opisanych w dokumentacji technicznej. 
3. Powołuje się kierownika budowy:  - ………………………………………… 
4. Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
    budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z zm.).  
5. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o  kwalifikacjach co najmniej 
    równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym 
   do zawarcia Umowy,  po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inwestora i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. 
6. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowalnych stanowiących 
    przedmiot Umowy. 
7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy fizycznie przebywał  i wykonywał  swoje obowiązki na 
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    Terenie budowy.  
8. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia INWESTOROWI oraz osobom upoważnionym, dostępu na teren 
     budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane oraz gdzie przewiduje się ich wykonanie.  
9.  INWESTOR może nałożyć na WYKONAWCĘ obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. 
10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły  na Terenie budowy oznaczenia 
     identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  
11. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem 
usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
  - uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
  - wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
  - nie stosuje się do postanowień Umowy lub 
  - stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy 
     ppoż. 
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których  mowa powyżej Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo. 
 
 
 
 
 

§ 8 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy na warunkach określonych ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych, SIWZ i niniejszą umową. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę         o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy,  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane: 
1)   niespełniającej wymagań określonych w SIWZ (niniejszy wzór umowy); 
2)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 

5.     Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umów (oraz ich zmian) z Podwykonawcami lub dalszym Podwykonawcą,  
        których treść: 

a)  nie będzie zawierała daty zawarcia umowy, 
b)  nie będzie zawierała podpisów osób uprawnionych do zawarcia umowy (umocowanie prawne), 
c)  nie będzie zawierała wskazania obydwu stron umowy wraz z dokumentami rejestrowanymi (np. KRS, CEiIDG), 
d)  nie będzie określała  przedmiotu umowy o podwykonawstwo, który będzie częścią zamówienia głównego realizowanego 
     wg umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, 
e)  nie będzie wskazywała kwoty rozliczeń wynagrodzenia i zasad  płatności pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą oraz 
     odpowiednio pomiędzy Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami, lub będzie określała termin zapłaty wynagrodzenia 
    dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury wraz z protokołem odebranych 
    robót, 
f)  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki  
     wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i nie będzie odpowiadać stosownym dla tego 
     wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiOR  oraz standardom deklarowanym w ofercie 
     Wykonawcy, 
g)  okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, 
     będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
h) będzie uzależniała uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 
      Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
      wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 
i)  będzie uzależniała zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy od zwrotu 
     zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 
j)  nie będzie zawierała zestawienia ilości robót i ich wyceny nawiązującej do cen przedstawionych w ofercie Wykonawcy, 
k) jeżeli wartość sumy wynagrodzenia pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą będzie wyższa 
    niż wartość wynagrodzenia wskazana w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

6.    Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
       są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 
7.    Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
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        kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
8.    Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
       są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 
9.     Niezgłoszenie w formie pisemnej  sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
        budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
10.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 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 niniejszej umowy oraz umów  
        o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
        zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
        umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie 
        zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo. 
11.   W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 n(tj. 21 dni), 
        Zamawiający  informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia  
        o zapłatę kary umownej. 
12.   Przepisy ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
13.   Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających  
        z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak  
        za  własne. 
14.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót budowlanych wykonywanych przez 
         podwykonawców. 
 
 
                                                                                                   § 9 
                                                      ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
1.     WYKONAWCA zgłasza na piśmie wniosek o dokonanie odbioru końcowego.  
2.  Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót WYKONAWCA przekaże INWESTOROWI następujące dokumenty: 
Dziennik Budowy, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa dopuszczające, gwarancję, dokumentację techniczną, pisemne wyniki 
badań potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, wykonane w trakcie realizacji zadania jak również po jego 
zakończeniu-  wynikające z zapisów  STWiOR. 
3.   INWESTOR po pisemnym zgłoszeniu gotowości przez WYKONAWCĘ do odbioru końcowego w ciągu 7 dni powoła 

przedstawicieli INWESTORA i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych. 
4.    Czynności odbiorowe powinny zostać zakończone w ciągu 14 dni od ich rozpoczęcia.  
5.    Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny być stwierdzone na piśmie i zawierać uzasadnienie. 
6.    Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to INWESTOROWI przysługują następujące uprawnienia: 

1) gdy wady nadają się do usunięcia,  wówczas Inwestor może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) gdy wady nie nadają się do usunięcia, wówczas : 

     -   jeżeli nie utrudniają użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem INWESTOR może dokonać odbioru, obniżając 
          odpowiednio wynagrodzenie WYKONAWCY, 

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, INWESTOR może odmówić odbioru, żądając 
            wykonania umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy. 
7.     Żądając usunięcia stwierdzonych wad lub wykonania umowy po raz drugi, INWESTOR wyznaczy WYKONAWCY 

odpowiedni termin. WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad lub wykonania umowy po raz drugi bez względu na 
wysokość związanych z tym kosztów. 

8.     W przypadku nie usunięcia przez WYKONAWCĘ zgłoszonej wady lub niewykonania umowy po raz drugi w wyznaczonym 
terminie, INWESTOR może usunąć wadę w zastępstwie i na koszt WYKONAWCY, po uprzednim pisemnym jego 
zawiadomieniu. 

9.    Odbiór robót budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokołem odbioru.  
10. W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru, druga strona może dokonać 

odbioru obiektu jednostronnie. 
11.  Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w 

protokole odbioru końcowego.  
12. Postanowienia określone w ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych. 
 
13. Badania wykonawcy: 
Badania wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek 
mineralno-asfaltowych, kruszywa i materiałów do uszczelnień itp.) oraz  wykonanych robót budowlanych (podbudowa, połączenia 
itp.) spełniają wymagania określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca musi 
wykonywać te badania podczas realizacji  robót budowlanych z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy 
zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań z  STWiOR, ich przyczyny należy niezwłocznie 
usunąć. Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Zamawiającemu.  Zamawiający  może zdecydować o wykorzystaniu 
wyników Wykonawcy przy odbiorze robot. 
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14. Badania kontrolne Zamawiającego: 
Zamawiający może wykonywać badania kontrolne, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek 
mineralno-asfaltowych, kruszywa, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz  wykonanych robót budowlanych (podbudowy, 
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w  STWiOR. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje 
się  Zamawiający w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony 
o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Do wysłania próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych upoważniony jest tylko Zamawiający  lub uznana przez niego placówka 
badawcza.  Zamawiający  decyduje o wyborze takiej placówki. 
 
 
 
                                                                                                § 10 
                                                                                  WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe WYKONAWCY za zrealizowanie robót wynikających z dokumentacji technicznej  – zgodne ze 

specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru  robót budowlanych (opisanymi w § 3 ust. 1 umowy )-  wynosi:  
*Część 1). 

      …………………… zł brutto, (słownie: ………………………………………………………………………………… ) . 
 Wynagrodzenie o którym mowa powyżej uwzględnia podatek VAT w wysokości : …… % , 
       wartość netto : ………………………………. zł  

*Część 2). 
      …………………… zł brutto, (słownie: ………………………………………………………………………………… ) . 
 Wynagrodzenie o którym mowa powyżej uwzględnia podatek VAT w wysokości : …… % , 
       wartość netto : ………………………………. zł  
 
         

       Wartość przedmiotu zamówienia nie będzie podlegać waloryzacji. 
 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych  
        projektem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i dostawy urządzeń  i sprzętu ujętego w tych 

dokumentach ,w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć  wpływ na koszty.   

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu. Ryczałtowy charakter wynagrodzenia powoduje, że 
nie liczy się rozmiaru nakładów, czy też sposób osiągnięcia efektu lecz sam efekt = rezultat. 

4. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi  na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, na 
podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót. 

5. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót, z zastrzeżeniem ust. 6, płatność 
nastąpi nie wcześniej jak po dacie 16-01-2018r. 

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 
o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 6, wstrzymuje się 
wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W takim przypadku postanowień ust. 8 nie stosuje się. 

8. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
9. Wykonawca oświadcza, jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy, że nie przeniesie wierzytelności, będącej przedmiotem 

niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody dłużnika - Zamawiającego. 
10. 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.  

11. Termin zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 10 wynosi 30 dni od dnia złożenia odpowiednich dokumentów 
Zamawiającemu, chyba że Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku o którym mowa  w art. 143 a  ust. 1  pkt  1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający wskazuje  
procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia. Wartość ta nie może wynosić więcej niż  10 % wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy  (podstawa prawna  art. 36 ust. 2 pkt 12 ustawy Pzp ) . 
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§ 11 
                                     GWARANCJA  WYKONAWCY  i UPRAWNIENIA  Z  TYTUŁU   RĘKOJMI. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ………….. miesięcy od dnia 

odbioru końcowego. Na urządzenia zakupione przez  Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają 
ich  producenci, lecz nie krótszą niż 36 miesięcy.  

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego 
(listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym, Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego . 
4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany  przedmiot umowy poszerzając okres obowiązywania określony w 
art. 568 Kodeksu Cywilnego do okresu wskazanego w pkt 1, licząc od daty odbioru  pełnego zakresu robót na wykonany 
przedmiot zamówienia - roboty budowlane. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie,  Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

7. Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający wyznaczy termin przeglądu gwarancyjnego zapraszając do udziału w tym 
przeglądzie Wykonawcę. Zaproszenie wysyłane jest na adres Wykonawcy podany w ofercie lub w trakcie realizacji umowy. 
W razie zmiany adresu po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o tym fakcie podając 
nowy adres. W przypadku zaniedbania tego obowiązku zaproszenie wysłane na adres dotychczasowy uznaje się za skutecznie 
doręczone, dotyczy to również zgłoszenia wad oraz wezwania do ich usunięcia w określonym terminie, o których mowa w ust. 3. 
Przegląd odbywa się pomimo nieobecności Wykonawcy.  

8. W razie stwierdzenia istnienia wad w wykonanych robotach lub w materiałach budowlanych i urządzeniach w trakcie trwania 
okresu gwarancji, w tym w wyniku przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zgłasza Wykonawcy ten fakt w terminie do 3 miesięcy 
od dnia stwierdzenia wad, wzywając Wykonawcę do usunięcia wad lub dostarczenia urządzeń wolnych od wad oraz wyznaczając 
Wykonawcy termin do ich usunięcia. Do zachowanie terminu 3 miesięcznego wystarczy wysłane przed upływem tego terminu 
zgłoszenia listem poleconym. Osobne zgłoszenie i wezwanie do usunięcia wad lub dostarczenia urządzeń w wyznaczonym 
terminie nie jest konieczne w razie udziału Wykonawcy w przeglądzie gwarancyjnym, z którego sporządzony został protokół, 
określający stwierdzone wady oraz termin ich usunięcia przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, iż protokół ten zostanie przez 
Wykonawcę podpisany.  

9. W razie wezwania Wykonawcy do usunięcia wad lub dostarczenia urządzeń wolnych od wad, bez wcześniejszego 
przeprowadzania przeglądu  gwarancyjnego, Wykonawca może, przed przystąpieniem do usuwania wad, żądać oględzin 
stwierdzonych wad w obecności Zamawiającego. Celem skorzystania z tego uprawnienia Wykonawca zobowiązany jest wystąpić 
do Zamawiającego z wnioskiem o wyznaczenie terminu oględzin niezwłocznie po otrzymania wezwania. 

10. Wykonawca, w okresie gwarancji zapewnia wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz przeglądów zgodnie z wymogami i 
zaleceniami określonymi przez producenta (m.in. w dokumentacji technicznej, dokumentacji rozruchowej, instrukcjach, kartach 
gwarancyjnych, itp.) wszystkich systemów i urządzeń dla zapewnienia ich optymalnej sprawności i utrzymania gwarancji. 
Czynności te będą dokonywane nieodpłatnie, w tym nieodpłatnie będą zapewnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
producentów urządzeń wszelkie materiały eksploatacyjne lub urządzenia, które zgodnie z ich specyfikacją muszą zostać 
wymienione w okresie gwarancji. 

11. W przypadku wystąpienia wady Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia czynności definiowania i usuwania wady w terminie 
24 godzin (czas reakcji serwisu) od powiadomienia (listem, faksem, e-mailem) przez Zamawiającego.    

 
 
 
                                                                                                 § 12 
                                                                                      KARY UMOWNE 
1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Inwestorowi kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1   
2) za zwłokę  w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,1 % należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 

ust.1, za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia, 
3) za zwłokę w usunięciu wad w ramach realizacji obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości  

- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1, za każdy dzień zwłoki  lecz nie więcej jednak niż 10% 
tego wynagrodzenia,  

4) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% 
wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1, 

5) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 150% 
odsetek ustawowych należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za czas opóźnienia w zapłacie, 

6)  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1, 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 
5% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1, 
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8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5% wynagrodzenia określonego  
w § 10 ust. 1. 

9)  każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności 
wskazanych w § 1 ust. 4 umowy, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy -             w 
wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów           o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 
przedmiotowego wymogu, 

10)   każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę osoby wykonującej na 
umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności wskazanych w § 1 ust. 4 umowy, a polegających na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w Kodeksie Pracy - w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 
Zamawiającego nie zapewnienia przez Wykonawcę niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby 
miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 

11)  każdorazowo za niedotrzymanie czasu reakcji serwisu określonego w § 11 ust. 12 umowy: 0,05 % należnego 
       wynagrodzenia brutto określonego   w § 10 ust.1 umowy, za każde  24 godziny  opóźnienia. 
 
 

2. Inwestor będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 
1) za odstąpienie od umowy z winy Inwestora - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1, 
2)   odstąpienia od realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w warunkach i trybie innym niż określony 

w art. 145 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1, 
3) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu wykonywania robót budowlanych z winy Inwestora – w wysokości  
     0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1 , za każdy dzień opóźnienia lecz nie więcej jednak niż 2% tego 

wynagrodzenia. 
3. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych, Stronom przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  
Kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy (kompensata) w oparciu o art. 498, art.499 i art. 502 KC po 
złożeniu oświadczenia przez Inwestora.    
 

                                                                                              § 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, tj.   …………… zł (słownie: ……………………………………..) 
w formie ……………………………………………………………………..  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w 
przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.  
Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

4.    Wykonawca zobowiązuje się, że  podczas trwania umowy będzie  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Dowód ubezpieczenia 
stanowi załącznik do umowy. 

 
 
                                                                                                  § 14 
                                                                    ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY 
1. INWESTOR ma prawo zawiesić wykonanie umowy w przypadku przejściowego braku środków na sfinansowanie robót 

budowlanych do czasu ich uzyskania. W takim przypadku WYKONAWCY nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia 
za niewykonaną część przedmiotu umowy. WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonanej części umowy.   

2. W przypadku zawieszenia wykonywania umowy: 
1) w terminie 14 dni strony sporządzą sprawozdanie ustalające zakres zrealizowanej umowy według stanu na dzień 

zawieszenia, 
2) wynagrodzenie za wykonaną część umowy może być zapłacone według innych zasad niż ustalone w § 10. 
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                                                                                                 § 15 
                                                                              ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami 

umowy. Oświadczenie w sprawie odstąpienia powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem 
nieważności oświadczenia.  

2.    W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, INWESTOR może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo natychmiastowego i wolnego od skutków finansowych z tego tytułu odstąpienia od 
umowy o wykonanie robót, jeśli Wykonawca mimo dwóch kolejnych monitów wystosowanych w odstępie 1 miesiąca, nie będzie 
realizował robót zgodnie z dokumentacją techniczną, normami państwowymi, ustaleniami nadzoru oraz w przypadku opóźnienia 
w realizacji zamówienia powstałego z winy Wykonawcy. 

 
 
                                                                                                § 16 
                                                                                      SIŁA WYŻSZA 

1.   Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy 
spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy 
zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak 
terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna 
zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem 
utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym 
od właściwego organu administracji publicznej. 

2. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej, nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą  
wyższą, naruszenia postanowień umowy. 
 
 

§ 17 
ZMIANY W UMOWIE 

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie 
okoliczności oraz określa warunki zmian w ust. 2 -23 niniejszego paragrafu Umowy. 

2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 
nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, 
jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu 
Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, lub terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych: 
1) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub 
2) przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego, 
- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio o okres 
opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2). 

5. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań 
zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia 
należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego 
z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub 
zmianę wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac oraz jeżeli 
wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu 
prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
Umowy, poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania 
przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed 
taką zmianą. 

6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej 
staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu 
Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 

1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 
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2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub 
użytkowanie, 

3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego, 
4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 
5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 

6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 
7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 
8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu 
Umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian 
wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę 
terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas 
konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania 
przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

7. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do 
przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności 
takie jak: 1) wojny, działania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjątkiem 
tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego,                  4) 
zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą 
być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie,        6) 
ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a 
którym Strona Umowy nie mogła zapobiec Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim 
zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli 
w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 

8. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, 
stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być 
przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu 
wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo 
przedmiot Umowy. 

9. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, 
instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne), Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 Umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej 
przeszkód wystąpi opóźnienie w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 

10. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem błędów w wymaganiach 
Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien 
wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego 
w § 10 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego 
dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez 
wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych 
zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

11. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych robót — jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja 
dotyczyć będzie całego elementu Tabeli elementów scalonych, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości niewykonanego 
zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na 
podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów 
i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, a w przypadku braku odpowiednich 
pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie 
zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

12. W przypadku robót zamiennych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały element, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy wartości tego elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego 
elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki 
robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji 
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót i następnie 
zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 
natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót podlegających zamianie, 
o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu 
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różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu 
ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie 
zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez 
Zamawiającego. 

13. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres 
uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę 
terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót. 

14. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę 
skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres. 

15. W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany 
postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. 

16. W przypadku zmian budżetu gminy lub zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych 
dotyczących realizacji projektu, Zamawiający dopuszcza zmiany: 
1) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności, 
2) terminu realizacji niniejszej Umowy, 
3) harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

17. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie stanowiących zmian istotnych 
niniejszej umowy), w szczególności: 
a) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, 
b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy. 

18. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy 
w przypadku: 
1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, 
2) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy, 
3) jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. 

rezygnacji). 
19. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich 

obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robot zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

20. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, o których mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu Umowy, nowy kierownik 
budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 

21. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) 
podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, 
Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią 
dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 

22. W przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, np. w przypadku zawarcia 
przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu. 

23. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 
jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

24. Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie, w przypadku   
      zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.  
      2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom  
      społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -jeżeli  
      zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
25. W przypadku wystąpienia zmian wymienionych w 142 ust. 5 uPzp Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z propozycją zmiany  
      wynagrodzenia podając uzasadnienie zmiany i kompletne, wyczerpujące wyliczenie, z którego będzie ona wynikała. Wykonawca  
      winien udowodnić wpływ w-w zmian na wzrost kosztów wykonania zamówienia. Zmiana wynagrodzenia podlega sprawdzeniu  
      przez Zamawiającego i dalszym negocjacjom pomiędzy stronami umowy.  
 
 

§ 18 
                                                      OSOBY   WYZNACZONE DO WYKONANIA UMOWY 
1. Do składania oświadczeń woli w związku z realizacją umowy strony wyznaczają poniższych przedstawicieli: 

1) ze strony INWESTORA -  Wójt Gminy Czarna  –  Józef Chudy, 
2) ze strony WYKONAWCY – ……………………………………………………………………………... 

2. Odwołanie osób wymienionych w pkt 1 oraz wyznaczenie nowych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia, bez 
konieczności zmiany umowy. 

3. Ze strony Inwestora osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu  umowy i jej postanowień w szczególności: proces akceptacji 
projektów umów o podwykonawstwo, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,  umowy z podwykonawcami, termin wykonania 
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umowy, kary umowne, gwarancja, rękojmia, zabezpieczenie  należytego wykonania umowy, odbiory, odbiory częściowe, 
wykonywanie badań, zmiana treści umowy, zamówienia dodatkowe - jest pracownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania 
Środków unijnych wskazany przez Wójta Gminy. 

 
 

§ 19 
                                                                                         DORĘCZENIA 
1. Oświadczenia stron w związku z wykonywaniem umowy kierowane będą  na adresy: 

1) INWESTORA -  Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6,  39-215 Czarna, 
       2) WYKONAWCY -  ……………………………………………………………. 
                                               ........................................................................................... 
2. Korespondencję uważa się za doręczoną po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego. 
3. Do odbioru korespondencji za pokwitowaniem mogą zostać upoważnione osoby wyznaczone do wykonania umowy. 
 
 
                                                                                                       § 20 
                                                                           INTERPRETACJA UMOWY  
1.   W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy INWESTOR i WYKONAWCA będą się posiłkować  
      postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
2.  W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa 
     zamówień publicznych nie stanowią inaczej  oraz ustawy – Prawo budowlane. 
3.   Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby  
      Inwestora. 

§ 21 
                                                                             POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
                      Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach , 1 dla Wykonawcy i 3 dla Inwestora. 
 
   INWESTOR :                                                                                                                          WYKONAWCA 
 


