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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 
ust.8 ustawy Pzp 

„ wykonanie drogi pożarowej – nakaz -  oraz odprowadzenie wód opadowych” 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżn. 
zm) oraz jej aktów wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją 
stosuje się przepisy ustawy. 
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego 

83-110 Tczew, ul. Parkowa 1 

Tel. 58 531-00-15 Fax  58 531-00-15 

Godziny pracy : 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 39 i nast. Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. z 2010r. 
Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem  zamówienia są roboty budowlane polegające na:   

1/wykonaniu nawierzchni parkingu z kruszywa, w obrysie z zamontowanych krawężników715 m2 

2/ wykonaniu ogrodzenia z bramą wjazdową 81 mb. 

3/ sporządzeniu i przekazaniu Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej parkingu oraz 
ogrodzenia , w formie wydruku 4 egz. oraz na płytach CD , w programie WORD w 2 egz. 

 Zakres prac należy wykonać kompleksowo wraz z wszystkimi robotami pomocniczymi i 
towarzyszącymi.  

1. Podstawowy zakres rzeczowy jest ujęty w przedmiarze robót, ponadto przy wycenie 
złożonej oferty Zamawiającemu należy wziąć pod uwagę m.in.: 
- zapisy w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” – pkt 3 niniejszej siwz 
- treść specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, 
- treść wszystkich obowiązujących dla przedmiotu zamówienia przepisów i norm,/przepisy i 
normy budowlane, instalacyjne, p.poż,.itd/., 
- uwarunkowania mające miejsce w siedzibie Zamawiającego /miejsce wykonywania robót/, 
- obowiązek dostarczenia atestów/aprobat na wszystkie zastosowane materiały i urządzenia, 
- wszystkie roboty pomocnicze w zakresie uzupełniającym, w tym m.in. załadunek 
odwiezienie i utylizację gruzów, śmieci, odpadów. 
Z uwagi na to, że roboty wykonywane będą na terenie przy czynnym obiekcie 
Wykonawca musi w sposób szczególny zabezpieczyć teren wykonywania robót przed 
dostępem osób trzecich jak i udostępnić do użytkowania bezkolizyjnego ciągi piesze, aby 
nie dezorganizować zajęć na obiekcie oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest także do m.in.: 
- do prowadzenia robót w sposób nie powodujący dewastacji obiektu  
- do prowadzenia robót w sposób nie powodujący dewastacji terenu, 
- prowadzić roboty w sposób zapewniający warunki techniczno-użytkowe w obiekcie , 
- odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez oznakowanie, 



- zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z użytkownikiem i 
inspektorem nadzoru, 
- utrzymać w należytym porządku i czystości użytkowane drogi i place komunikacyjne, 
- przestrzegać przepisów bhp, p-poż w okresie realizacji robót. 

- do wywiezienia na wysypisko materiałów z demontażu i gruzu z rozbiórek. Koszty 
wywozu i utylizacji należy uwzględnić w wynagrodzeniu, 

- do pisemnego zgłoszenia robót do odbioru po zakończeniu prac i doprowadzeniu 
terenu do stanu przed rozpoczęciem prac. 

- wykonać zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną Wykonawca zrealizuje to na 
swój koszt z miejsc wskazanych przez Zamawiającego.  
3. W celu prawidłowego oszacowania robót wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej. 
4. Wykonawca zobowiązany będzie także w ramach określonego przez siebie wynagrodzenia do: 
a/całkowitej odpowiedzialności za wszystkie wykonywane prace podstawowe i towarzyszące, 
zarówno w czasie trwania robót jak i w okresie późniejszym aż do chwili sporządzenia 
bezusterkowego protokołu odbioru robót. 
b/ całkowitej odpowiedzialności za wszystkie wykonywane prace podstawowe i towarzyszące w 
okresie rękojmi/gwarancji, 
c/usuwania wszystkich awarii , usterek i uszkodzeń wynikłych z działań Wykonawcy lub jego 
pracowników. 
5. Decyzja czy zakres prac, w przypadku występowania usterek lub braków, jest zakończony i może 
nastąpić użytkowanie należy do arbitralnej decyzji Zamawiającego. 
6.Termin wykonania robót może zostać przesunięty tylko i wyłącznie na podstawie arbitralnej decyzji 
Zamawiającego, przy jednoczesnym wystąpieniu okoliczności obiektywnych, których nie można 
było przewidzieć w chwili przygotowywania procedury przetargowej i zawarcia umowy. 
7.Biorąc pod uwagę technologię wykonywanych prac oraz udzieloną rękojmię a także powyższe 
terminy Wykonawca zobowiązany jest do użycia w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, 
odpowiednich metod i środków aby wszystkie uwarunkowania zostały utrzymane. 
 Nie wywiązanie się z terminów i warunków narzuconych przez Zamawiającego będzie skutkowało  
karami określonymi we wzorze umowy.   
8. Wykonawca z uwagi na krótki termin realizacji musi wziąć pod uwagę konieczność ewentualnego 
wykonywania robót w godzinach popołudniowych  oraz w dni ustawowo wolne od pracy. W związku 
z powyższym  Wykonawca musi przewidzieć koszty z tym związane w sporządzonej  ofercie,  gdyż z 
tego tytułu nie otrzyma żadnego dodatkowego wynagrodzenia W przypadku wykonywania robót po 
godzinie 15 –ej oraz w dni wolne od pracy wymagana jest zgoda Zamawiającego. 
9. Materiały wycenione i zastosowane w wykonawstwie muszą być : 

•  pierwszego gatunku 
• nowe fabrycznie  
• estetyczne 
• trwałe 
• bezpieczne i ekologiczne  
• odpowiadać opisom określonym w SIWZ oraz umowie 
• posiadać aktualne aprobaty budowlane 

Warunkiem dokonania odbioru wykonanych robót oraz dokonania zapłaty jest spełnienie , jeżeli uzna 
tak Zamawiający, wszystkich wymaganych warunków. 

10. Pozostałe szczegółowe warunki realizacji zadania zostały określone w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, we  wzorze umowy, przepisach i normach. 

11. Zamawiający nie dopuszcza zarówno składania ofert częściowych jak i ofert 
wariantowych. 



12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

13. W wycenie sporządzonej przez Wykonawcę muszą być ujęte zarówno wszystkie 
roboty podstawowe ujęte w przedmiarze jak i wszelkie roboty i prace opisane w siwz, a 
także roboty i prace  o charakterze pomocniczym i towarzyszącym w zakresie 
niezbędnym do pełnego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający będzie interpretował że w wycenie łącznej znajdują się wszystkie czynniki 
niezbędne w celu pełnego i prawidłowego wykonania zakresu prac.  
 
14. Warunkiem dokonania odbioru wykonanych robót oraz dokonania zapłaty jest spełnienie , jeżeli 
uzna tak Zamawiający, wszystkich wymaganych warunków. 
 
Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :  
-  45.23.31.40 - 2 – roboty budowlane, 
- 45.23.24.51 -8 – roboty odwadniające i nawierzchniowe 
 
Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi/gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na 
warunkach zgodnych z określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia i wzorze Umowy na okres  36  
miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru  

 
 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin realizacji zamówienia –    21 dni licząc od dnia zawarcia umowy . 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

Zgodnie z art.22 ust. 1 Ustawy o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy: 

1.  spełniają warunki dotyczące: 

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

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2.Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 

3. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w rozdziale 5 
pkt 1 SIWZ jeżeli, wykaże że: 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  - Zamawiający nie precyzuje w 
powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny; 



2) posiada wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie 
żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 
szczególny; 

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia a w szczególności: 

a) dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik 
budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.   

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
przedmiotowego zamówienia - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych 
wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.  

Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy  wykonywaniu zamówienia.   

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 
wyszczególnionych w rozdziale 6 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – 
Wykonawca złoży: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w ramach oświadczenia 
według Załącznika Nr 2 ,,Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu’’. 

2. Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca 
złoży: 

1) oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia (w ramach oświadczenia według 
Załącznika  Nr 2 ,,Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu’’ ; 

3. Na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży: 

1) oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia (w ramach oświadczenia według Załącznika  Nr 2 
,,Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu’’ 



2) oświadczenie, że osoby, o których mowa w rozdziale 5 ust. 3 pkt 3) ppkt a posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w 
ramach oświadczenia według Załącznika Nr 3  ; 

4. Na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca 
złoży: 

1) oświadczenie (w ramach oświadczenia według Załącznika Nr 2 ,,Oświadczenie                     
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu’’) .  

5. Dokumenty i oświadczenia składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia           
z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy według Załącznika Nr 2    o braku podstaw do  wykluczenia z 
postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) aktualny odpis z  właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu 
składania ofert;  
3) oświadczenie Wykonawcy według Załącznika nr 4 o przynależności do grupy kapitałowej 

wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, 
że nie należy do grupy kapitałowej  

 
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, 
potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności 
finansowych polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2B ustawy 
PZP zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 2 – 4 
dodatkowo udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za „zgodność z 
oryginałem” przez wykonawcę lub te podmioty. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 6 pkt 5 ppkt 2 składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 



a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ( wystawione nie wcześniej niż 6 
m-cy przed upływem terminu składania ofert) 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa powyżej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania. 

Niniejsze dokumenty i oświadczenia winny być podpisane przez osoby uprawnione. 

Pełnomocnictwo, tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa                                
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania                          
w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy powinno być dołączone                      
do oferty, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych  dokumentów, np. z odpisu                             
z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
załączonych do oferty oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom Kodeksu 
Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis). 

W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta 
spełniać musi następujące wymagania: 

a) W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z 
wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie 
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust1.ustawy PZP,, 

b) Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także 
sytuacji ekonomicznej i finansowej musi być spełniony łącznie przez wykonawców 
ubiegających się wspólnie o zamówienie. 

c) Oferta musi być podpisana w taki sposób aby prawnie zobowiązywała wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie, 

d) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego – stosowny dokument należy dołączyć do 
oferty, 

e) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 
występującym jako reprezentant pozostałych. 

UWAGA! – złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest 
możliwe jedynie w trybie art. 26 ust.3 ustawy PZP. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży 
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust.1 ustawy PZP lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP, zawierające błędy 
lub złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania). Złożone na 



wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął 
termin składania ofert. 

7.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje 
przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawcę podczas postępowania o udzielenie 
zamówienia wymagają dla zachowania ważności formy pisemnej. 
- zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną, 
- jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania, 
- w przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez 
Wykonawcę w formularzu „oferta” zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.  
2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje (wyłącznie w formie 
dopuszczonej w niniejszym postępowaniu, tj. w formie pisemnej) uważa się za złożone           
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.  
3.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu do składania ofert. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie 
terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wcześniej wyjaśnień, 
Zamawiający będzie miał prawo udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. Zamawiający przekaże wyjaśnienia treści SIWZ wszystkim wykonawcom, 
którym doręczono specyfikację bez ujawniania treści zapytania oraz zamieści na stronie 
internetowej zamawiającego. 
 
4.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego.  
 

8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
1.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
   Bogdana Noch – tel. 58 531 14 20 – w sprawach formalno-prawnych 
    Ryszard Kościński – tel. -  508 210 116 – w sprawach merytorycznych 
 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Oferta w okresie związania ofertą określonym w pkt. 10.1 niniejszej specyfikacji powinna 
być    zabezpieczona w wadium w wysokości: 1000,00 (słownie: jeden tysiąc  złotych 
00/100) 
które należy wnieść w terminie do składania ofert, tj. do dnia  25.07. 2014 r. do godz.  9:00.
  
2.  Wadium może być wniesione w: 



− pieniądzu; 
− poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
− gwarancjach bankowych; 
− gwarancjach ubezpieczeniowych; 
− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z  dnia  9  listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U.  z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na konto 
(rachunek) Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie Bank Spółdzielczy nr 13 8345 0006 2002 
0003 1743 0005 

3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 

1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3,                   
nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1,                                         
lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie;  

2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  
− odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
− zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania          
rachunku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie (według potwierdzenia wpływu środków  
na rachunek określony w pkt 2). 

Wadium w formie innej niż pieniężna należy składać jako: kopię potwierdzoną   za zgodność 
z oryginałem oraz oryginalny dokument wraz z ofertą. 

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument wniesienia wadium 
powinien wskazywać przypadki, w których Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz  
z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz instytucji wydających                
np. poręczenia, oryginalny dokument zostanie Wykonawcy zwrócony. 
W związku z powyższym, oryginalny dokument należy złożyć w ofercie, nie należy 
natomiast wpinać go trwale do oferty. Do oferty należy wpiąć kopię, która pozostanie                                     
u Zamawiającego. 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie 
wnieśli wadium, do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą 
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu 
związania ofertą. 

Dyspozycje w zakresie wypłaty wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawców, których 
oferty nie zostały wybrane, Zamawiający przekaże do banku Wykonawcy niezwłocznie po 



wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.    

W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający zwróci 
niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy.  

5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie ust. 1 art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli  w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale 12 pkt 1 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania z ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że zamawiający może tylko 
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 
dni. 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1.Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i 
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 SIWZ.  
 
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie 
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i 
złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego 
tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.  
 
3. Dokumenty składane wraz z ofertą należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z 
oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz 
z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W 
przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie 
wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wraz z 
ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo.  
 
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 
lub inną trwałą, czytelną techniką. Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, 
ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do 
występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w 
tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby 



Uprawnione oraz opatrzone datami ich dokonania w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty 
powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania 
członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować 
uprawnienie do zawarcia umowy).  
 
5. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać 
SIWZ. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 
Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, w oparciu o kryteria oceny ofert, 
która spełnia wszystkie warunki zawarte w niniejszej SIWZ.  
 
6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 
należy ją wskazać w ofercie – załącznik nr 5 
W przypadku nie powierzenia prac Podwykonawcom, Wykonawca nie jest zobowiązany do 

złożenia oświadczenia (druk załącznika Podwykonawcy) w tym zakresie.   W przypadku nie 

załączenia do oferty przedmiotowego oświadczenia (druku - formularza) Zamawiający uzna, 

iż Wykonawca nie będzie powierzał prac Podwykonawcom. 

 
7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać 
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji 
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze 
zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji 
postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. Wykonawca może 
zastrzec jedynie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
 
8. Ofertę należy złożyć w wewnętrznej i zewnętrznej  nieprzezroczystej kopercie, 
zabezpieczonej w sposób trwały w siedzibie zamawiającego: Tczew, ul. Parkowa 1 pokój nr 
121 (sekretariat) i oznakować w następujący sposób: 

Zespół Szkół Technicznych 
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew 

„Oferta na wykonanie drogi pożarowej – nakaz -  oraz odprowadzenie wód 
opadowych”. Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 25 lipca  2014 roku, o godz. 
09.15 

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej 
oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie składania ofert. 
 
9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.8 w zw. z art. 96 ustawy PZP oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą 
one być udostępniane. 
 
10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa” , lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i 
zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
 



11. Zastrzeżenie informacji, która nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i 
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005r. (sygn. III CZP 74/05) ich 
odtajnieniem.   
 
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do  
złożonej oferty, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA OFERTY”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 
 
13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, wg tych samych zasad jak 
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE OFERTY”. Koperty 
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu 
poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 
wycofanych nie będą otwierane. 
 
UWAGA!  
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, 
zostanie odrzucona (art.89 ust.1pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości 
dotyczące treści zapisów SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 7 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP 
nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu 
umowy, po terminie otwarcia ofert. 
 

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Termin składania ofert upływa 25 lipca 2014r., o godz. 09.00. Oferty złożone po tym 
terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  
 
2 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego (83-110 Tczew, ul. Parkowa 1) - 
sekretariat  pokój nr 121 i zaadresować zgodnie z rozdziałem 11 pkt 8 niniejszej SIWZ. 
  
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.07.2014r. o godz. 09.15 w siedzibie 
Zamawiającego pokój nr 122 
 
4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione 
nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 
 

13.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale II 
niniejszej SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) i na tej podstawie obliczyć cenę oferty, którą 
zamieści w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 



2. Cena oferty  musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ. 
 
3.Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty 
ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty .  
 
4. Cena podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie 
podlega podwyższeniu. 
 
5. Cena ofertowa brutto będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie 
wyboru najkorzystniejszej oferty.  
 
6. Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w PLN (złotych polskich) z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a 
Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie krajowej (PLN). 
 
7. Cena ofertowa, z uwzględnieniem wszystkich kosztów zamówienia winna wynikać z sumy 
wyceny poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia, a 
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania.  
 
 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 

SPOSOBU OCENY OFERT 
 

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne  Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami: 
 
CENA OFERTOWA (wartość łącznie z podatkiem VAT)   - 100 %  
 
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami: 
 
Cena : 

C= Cn/Cob x 100% 
gdzie: 
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w tym kryterium 
Cn – najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert 
Cob – cena ofertowa badanej oferty 
100% - waga kryterium 
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena  
 
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po przecinku. 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie warunki niniejszej 
SIWZ oraz ustawy PZP, która uzyska największą ilość punktów. 
 
 
 
15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY 
 

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z ust. 1 art. 92 ustawy   Prawo 



zamówień publicznych Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,  
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także  
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                  
i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

d) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może 
być zawarta. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z ust. 2 art. 92 ustawy 
Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa 
powyżej, również na stronie internetowej zamawiającego oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.  

2.W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta  Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy 
na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę 
Wykonawców. 
3.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż określony w art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 94 
ust. 2 cytowanej ustawy. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy 
Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
postępowania.  
5. Jeżeli najkorzystniejszą ofertą okaże się oferta złożona przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający podpisze umowę pod warunkiem 
przedstawienia przed jej podpisaniem, umowy regulującej współpracę Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia.  
6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie  
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  
 
 

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

17. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 
 
1. Wykonawca wskaże w ofercie, którą część zamówienia powierzy Podwykonawcom. 



W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca załączy do oferty informację wg 
Załącznika  nr 5  dotyczącą Podwykonawców.     

2.W przypadku nie powierzenia prac Podwykonawcom, Wykonawca nie jest zobowiązany do 
złożenia oświadczenia (druk formularza Podwykonawcy) w tym zakresie.   W przypadku nie 
załączenia do oferty przedmiotowego oświadczenia (druku - formularza) Zamawiający uzna, 
iż Wykonawca nie będzie powierzał prac Podwykonawcom. 
 
3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji opracowań podwykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności w umowie z podwykonawcą. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wywiązywał się z zawartej z Podwykonawcą 
umowy Zamawiający wstrzyma płatności wynikające z tytułu wykonywania przedmiotowej 
umowy. 
 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
Przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759).                

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy,            
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

a. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie cytowanej wyżej ustawy.  

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego środka ochrony prawnej określone zostały 
w Rozdziale 2 Działu VI ustawy Prawa zamówień publicznych. 

b. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu 
toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o 
apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału 3 Działu VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych nie stanowią inaczej.  

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego środka ochrony prawnej określone zostały 
w Rozdziale 3 Działu VI ustawy Prawa zamówień publicznych. 

19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy przed jej zawarciem w wysokości stanowiącej 10% zaoferowanej ceny brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 
2. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach: 



a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
4. Wykonawca musi zadeklarować się w tej kwestii w ofercie cenowej. Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy należy podać kwotowo (np.: 10% z ceny ofertowej brutto 
88.000,00 zł – kwota zabezpieczenia wynosi 8.800,00 ) 
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej należy 
wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy nr konta 13 8345 0006 2002 0003 1743 0005 
 
z adnotacją – zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
Pieniądze powinny być zaksięgowane na ww. koncie najpóźniej w przeddzień podpisania 
umowy. 
Zabezpieczenie wniesione  w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywał na rachunku 
bankowym. 
  
6. Zwrot zabezpieczenia: 
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100% kwoty zabezpieczenia 
musi być wniesione przez Wykonawcę na okres realizacji przedmiotu zamówienia, tj. na 
okres od podpisania umowy do czasu 30 dni po dokonaniu ostatecznego odbioru robót, 
natomiast 30% kwoty zabezpieczenia obejmuje okres gwarancji; 
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia 
wniesionego w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 
ostatecznego odbioru robot, a pozostała część w wysokości 30%  kwoty zabezpieczenia w 
ciągu 14 dni po upływie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę; 
- zabezpieczenie wniesione w pieniądzach w wysokościach określonych wyżej zamawiający 
zwróci z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane , pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę; 
 
 

20. ZAŁĄCZNIKI SIWZ 
 

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:  
 
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy 
oraz o braku podstaw do wykluczenia. 
Załącznik nr 3: Wykaz osób -oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień. 
Załącznik nr 4: :  oświadczenie zgodnie z art 24 ust.2 pkt 5 
Załącznik nr 5: Podwykonawcy 
Załącznik nr 6: wzór umowy 
Załącznik nr 7: przedmiar robót 
Załącznik nr 8: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 



 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

OFERTA 
Dla 

Zespołu Szkół Technicznych  w Tczewie 
ul. Parkowa 1 

83 - 110 Tczew 
DANE WYKONAWCY: 
Nazwa: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Siedziba:……………………………………………………………………………………….. 
 
Tel. ……………………………………….. .fax.................................... ……………………… 
 
NIP……………………………………………………………………………………………. 
 
Nawiązując do : 

1. ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
2. ogłoszenia opublikowanego w siedzibie Zamawiającego 
3. ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej  

 
a dotyczącego przetargu nieograniczonego na  wykonanie drogi pożarowej oraz 
odprowadzenie wód opadowych,  przesyłamy swoją ofertę  zgodnie z n/w wartościami: 
za cenę całkowitą: 

cena ofertowa netto …………………………………………………………………….zł 

słownie:…………………………………………………………………………………zł 

kwota podatku VAT (23%).………………………………..……………………….…..zł 

Słownie: ………………………………………………………………………………...zł* 

Cena ofertowa brutto: ………………………………………………………………...zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………….. zł  

Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
…………………………………….. w wysokości 10% ceny ofertowej, co stanowi 
równowartość kwoty ………………………………. ...................zł   
* Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa. 

1. Zobowiązujemy się, jeśli nasza oferta zostanie przyjęta, wykonywać zamówienie zgodnie z 
terminami określonymi w SIWZ tj. 21 dni licząc od dnia podpisania umowy 
2. Oświadczamy, że na wykonane roboty (materiały i robociznę) udzielamy gwarancji w 
ilości 36 miesięcy. 
3.Oferta została przygotowana zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  



4.Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
umową oraz wszystkimi innymi załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz 
oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie, niezbędne informacje do przygotowania, 
konkurencyjnej i pełnej pod względem merytorycznym , oferty. 
5.Oświadczamy , że uważamy się za związanych warunkami określonymi w niniejszej ofercie 
na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

6. Oświadczamy , że stanowiący załącznik do “siwz” wzór umowy został przez nas w 
całości zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, ponosząc wszystkie koszty i problemy 
organizacyjne z tym związane. 

 
7.Jednocześnie jesteśmy świadomi , że gdyby z naszej winy, nie doszło do zawarcia umowy, 
umowa zostanie zawarta z inną firmą wg przyznanej punktacji. 
 
8.Wszystkie załączniki do naszej oferty stanowią jej integralną część. 
9.Upoważniamy niniejszym Zamawiającego bądź upoważnionych jego przedstawicieli do 
przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie wszystkich dokumentów , 
oświadczeń i przedłożonych informacji oraz wyjaśnienia naszej oferty , a także do uzyskania 
wszelkich informacji niezbędnych , wg Zamawiającego , do przeprowadzenia całej procedury 
przetargowej.  Do tych celów upoważniamy każdą osobę fizyczną , prawną , stowarzyszenie , 
itp., do dostarczenia każdej stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za konieczną 
i wymaganą . 
 
10.Oferta zawiera .......... , ponumerowanych stron.  
 
 
 
Załączniki do oferty: 
1. załącznik nr 1 do formularza ofertowego 
2........................................... 
3........................................... 
4............................................ 
5. ........................................... 
6. …………………………… 
7. ………………………….. 
8……………………………                                                                                              
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują 
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art.297 k.k.) 
 
 
 
 
                                     .                                  ..................................................................... 
                                                                                

                                                               
Data i Podpis Wykonawcy lub osób 

uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 



Załącznik nr2 do SIWZ 

Pieczęć wykonawcy 

 

„Oświadczenia i deklaracje wykonawcy” 

W postępowaniu na    „ wykonanie drogi pożarowej oraz odprowadzenie wód 
opadowych” 

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne – w trybie przetargu 
nieograniczonego, organizowanego przez zamawiającego: Zespół Szkół Technicznych w 
Tczewie 

- jako wykonawca  przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, oraz w żądanym terminie: 

 

1. Oświadczamy, że posiadamy wymagane ustawowo uprawnienia do 
wykonywania działalności oraz czynności określonych w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
3. Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim  potencjałem technicznym, a 

także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania tego zamówienia. 
4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie tego zamówienia. 
5. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego z przyczyn podanych w art.24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych . 

 

 

 

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

                                                               
Data i Podpis Wykonawcy lub osób 

uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy



 
Załącznik nr 3 do siwz  

 
 

WYKAZ OSÓB + OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczamy, że niżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia:  
 
 

 
 
 
 

LP 

NAZWISKO 
I IMIĘ OSOBY, KTÓRA 

BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W 
WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA  
 

KWALIFIKACJE 
ZAWODOWE  

 

 ZAKRES WYKONYWANYCH 
CZYNNOŚCI (proponowana 
rola w realizacji niniejszego 

zamówienia) 
 

     INFORMACJA               
O PODSTAWIE DO 
DYSPONOWANIA 

OSOBAMI * 
 

1.  

 
 
 
 
 
 
 
 

uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności 
drogowej 

 

 
 

DYSPONUJĘ OSOBĄ/ 
BĘDĘ DYSPONOWAŁ* 

 

 

 
 

 

 
 
 

..........., dn. _ _ . _ _ .2014 r.                                          ……................................................... 

Podpis Wykonawcy lub osób 

uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 
 
 
* Niepotrzebne skreślić. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (osobami) niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do  
dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.



  

Załącznik nr 4 
 

Pieczęć wykonawcy 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE Z ART. 26 UST. 2D USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
(dotyczy grupy kapitałowej) 

 
 
 
 
Przystępując do przetargu nieograniczonego  oświadczam, że: 
 

1. nie należę do grupy kapitałowej* 
 

2. należę do grupy kapitałowej* 
 

(*) – niepotrzebne skreślić 
 
W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć 
wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której 
mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). 
 
 
 
 
 
 

 
 

..........., dn. ................2014 r.                                          ……................................................... 

Podpis Wykonawcy lub osób 

uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 

 

 

 

 
 
 

 
 



  

 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 
 
 
 
 

        
PODWYKONAWCY (dotyczy Wykonawców zlecających  prace Podwykonawcom) 
 
 

LP. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ WYKONAWCA POWIERZY 
PODWYKONAWCOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
   ..........., dn. ...........................                                  …................................................... 

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 



  

Załącznik nr 6 do SIWZ 

UMOWA ……/PN/RB/2014 
NA WYKONANIE DROGI POŻAROWEJ- NAKAZ- ORAZ ODPROWADZENIE WÓD 

OPADOWYCH  

 
zawarta w dniu ……………r. w Tczewie  
pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych 
83 - 110 Tczew ul. Parkowa 1 
zwanym dalej Zamawiającym , reprezentowanym przez: 
…………………… 
a 
zwanym dalej Wykonawcą 
o treści następującej 
 
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie art. 39 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o 
następującej treści:  

§1 
1.Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, dalej 
zwany również przedmiotem zamówienia tj. wykonanie drogi pożarowej oraz odprowadzenie 
wód opadowych  zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, zawartymi w ofercie Wykonawcy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 21 dni, licząc 
od dnia zawarcia umowy.  
3.Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 
1) dokumenty wymagane przez zamawiającego, zawarte w ofercie Wykonawcy, 
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w tym m.in.: 
- formularz ofertowy, 
3) przedmiar robót 
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

 
§2 

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty zgodnie z zakresem określonym w 
dokumentacji przetargowej wynosi netto: ……………. zł. /słownie : /, 
a łącznie - z podatkiem VAT – brutto: …………….  zł. /słownie:  /. 
2. Podstawą do wypłaty należności będzie dostarczenie Zamawiającemu prawidłowo 
sporządzonej faktury wraz z załącznikami w postaci dokumentów obowiązujących w 
procedurach Zamawiającego oraz wymaganych przepisami. 
3. Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy nie przewiduje się możliwości 
zwiększenia wynagrodzenia za kompleksowo wykonany zakres prac, tj. wykonanie 
wszystkich prac zarówno określonych w przedmiarze jak i innych nie występujących w 
przedmiarach, lecz niezbędnych do osiągnięcia celu i efektu jaki stanowi przedmiot 
zamówienia 



  

4. Termin zapłaty za wykonane prace  określa się  na 30 dni kalendarzowych, licząc od 
daty złożenia u Zamawiającego faktury wraz z wszystkimi wymaganymi niniejszą 
umową dokumentami.  
5. Zamawiający nie dopuszcza etapowego regulowania  płatności należności Wykonawcy. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  wstrzymania wypłaty należności Wykonawcy do 
czasu dokonania korekty błędów w treści faktury VAT i uzupełnienia brakujących 
dokumentów. 

§3 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać terminowo pełny zakres robót oraz zgłosić  je 
pisemnie  Zamawiającemu w celu rozpoczęcia czynności odbiorowych.  
2. Wykonawca udziela na wszystkie  roboty objęte niniejszą umową  oraz zakupione i  
zamontowane materiały i urządzenia rękojmi/gwarancji w ilości 36 miesięcy. 
3. Termin rękojmi/gwarancji zaczyna się liczyć od dnia bezusterkowego odbioru robót. 

§4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zgodnie z: 

a/ dokumentacją przetargową 
b/ wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności: 

- przepisy prawa budowlanego 
- normy budowlane 
- przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

c/ zaleceniami inspektora nadzoru 
d/ sztuką budowlaną 

2. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są: 
a)    
3. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są: 
a) 

§5 
Obowiązki Wykonawcy: 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy do : 
 

• wykonania placu budowy z zapleczem socjalnym dla pracowników, 
• zabezpieczenia, pod każdym względem materiałów, sprzętu i urządzeń, 
• przestrzegania wszystkich przepisów: 
      bezpieczeństwa , prawa budowlanego, pożarowych itd. 

• zabezpieczenia placu budowy i budynku przez penetracją osób niepowołanych, 
• zabezpieczenia wykonanych prac,  
• przestrzegania terminowości wykonywania poszczególnych zadań , 
• prowadzenia robót w sposób umożliwiający korzystanie z budynku szkoły, 
• odpowiedzialności za wszystkie negatywne  skutki awarii które wynikną z winy 

Wykonawcy. 
Ponadto Wykonawca: 
a) na żądanie Zamawiającego na własny koszt dokona i przedłoży ewentualne wyniki badań i 
ekspertyz budowlanych w sytuacjach wątpliwych co do jakości wykonanych robót, 



  

Fakt żądania wykonania ekspertyzy musi znaleźć odzwierciedlenie poprzez wpis inspektora 
nadzoru do Dziennika Budowy lub sporządzenie odpowiedniej notatki. 
b)  przekaże Zamawiającemu wszystkie wyniki badań, atesty, aprobaty, dopuszczenia, 
świadectwa itp.  na wszystkie zamontowane i wbudowane materiały, zakupione przez 
Wykonawcę, 
c) nie może wnosić zastrzeżeń w przypadku zerwania umowy i obciążenia Wykonawcy 
negatywnymi skutkami określonymi w niniejszej umowie w następujących przypadkach : 
- nieprzestrzegania warunków technicznych wykonywanych robót 
- nieprzestrzegania przepisów P.POŻ., B.H.P. ,itp. 
- nie stosowania się do ustaleń określonych w dokumentach przetargowych wraz z 
załącznikami oraz w ofercie Wykonawcy  
- samowolnego poszerzenia zakresu robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

§6 
1. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone Zamawiającemu  oraz osobom 
trzecim,  które powstały z winy Wykonawcy i jego pracowników lub osób wykonujących 
czynności na jego rzecz .  

§7 
1. Zamawiający wyznaczy datę czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 
umowy w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia pisemnego o osiągnięciu gotowości do odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej w 7 dniu roboczym licząc od 
daty rozpoczęcia odbioru.       
2. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 
3. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o  wyznaczonym terminie i miejscu 
spotkania ciąży na Zamawiającym. 
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty: 
- dziennik budowy ( o ile jest wymagany przepisami lub przez Zamawiającego) 
- protokoły odbiorów technicznych (o ile są wymagane przepisami lub przez Zamawiającego) 
- aprobaty, atesty, dopuszczenia, itp. na wbudowywane materiały i urządzenia 
 

§8 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny  względem Zamawiającego za wady zmniejszające 
wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w 
umowie, z tytułu gwarancji i rękojmi. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad przedmiotu umowy 
istniejących w czasie dokonywania odbioru oraz wad powstałych po odbiorze lecz  z 
przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 
3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie 
nadających się do usunięcia Zamawiający może: 
a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej według 
Zamawiającego wartości użytkowej i technicznej; 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem 



  

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 
Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z  opóźnienia. 
4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin 
mających na celu jej stwierdzenia Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni 
przed dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy 
termin na usunięcie wad. 
5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. 
7. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w 
stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbiorowych 
stwierdzających ich bezusterkowe wykonanie. 
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie 
wymienionych w umowie terminów, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. 
W tym przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku, licząc od daty usunięcia 
wady. 
9. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń 
wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie 
obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o gwarancji i rękojmi. 
10. W przypadkach : 

- wykonania zakresu sprzecznego z poleceniami przedstawiciela Zamawiającego 
- zamontowania materiałów nie odpowiadających odpowiednim dopuszczeniom, normom, 
aprobatom lub nie posiadających odpowiednich dopuszczeń , norm , aprobat 

 wykonawca zobowiązany będzie, na własny koszt dokonać wszystkich robót mających na 
celu przywrócenie stanu poprzedniego i wykonanie zakresu zgodnego z ustaleniami 
pisemnymi z Zamawiającym lub wymiany materiałów na materiały odpowiadające 
określonym w niniejszej umowie warunkom. 
 

§9 
Strony ustalają następujące kary umowne : 
1. W przypadku spóźnienia w terminie każdego obowiązku wynikającego z niniejszej umowy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w wysokości 3,0 % wynagrodzenia 
umownego brutto  określonego w § 2 ust.1. za każdy dzień spóźnienia 
2. Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w wysokości 20 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 2 ust.1. Kary w takiej samej wysokości zapłaci 
Zamawiający Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za 
które odpowiada Zamawiający.   
3. W przypadku opóźnienia w terminie usunięcia wad wykonanych robót z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w wysokości 3,0 % wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 2 ust. 1 za 
każdy dzień spóźnienia, 
4.Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 



  

 
§ 10 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 
.......................................równe 10 % wartości ceny ofertowej tj. kwotę ..................złotych 
(słownie zł:......................................................................... 00/100 ).  
2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
3. Zmiany formy zabezpieczenia dopuszczalne są wyłącznie w okresie trwania umowy, przy 
czym wymaga się aby najpóźniej w dniu zakończenia umowy Wykonawca przedstawił 
zabezpieczenie w formie przez siebie wybranej pokrywające się z terminem udzielonej 
rękojmi za wady. W przeciwnym wypadku Zamawiający do czasu wniesienia zabezpieczenia 
zatrzyma na poczet zabezpieczenia kwotę należną z wynagrodzenia Wykonawcy.  
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiednio: 70 % 
wniesionego zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót zostanie 
zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym wykonaniu zamówienia i jego 
odbiorze. Pozostała część zabezpieczenia 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 
dni po upływie okresu rękojmi za wady.  
 

§11 
1.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 
2.Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej 
umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian i 
będą te zmiany dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania  art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
3.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści 
oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 

1) zastąpienia osób Wykonawcy posiadających wymagane uprawnienia  zgodne z 
wymogami SIWZ. 

Zmiany, o których mowa powyżej mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są uzasadnione 
niżej wymienione okolicznościami: 

1) śmierć, choroba lub inne zdarzenie losowe, 
 

§12 
 

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego o : 

- zmianie siedziby lub nazwy   

- ogłoszeniu upadłości  

- zmianach własnościowych  

- wszczęciu postępowania układowego  
 
 
 



  

§13 
 
Wykonawca  nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności na 
rzecz osoby trzeciej. 

§14 
W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§15 
W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy,  spór rozstrzygać będzie Sąd 
właściwy  dla siedziby Zamawiającego. 
                                                                      

 
§16 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
Zamawiający                Wykonawca 
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