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Lubrza,  dnia  1 marzec 2010r. 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
 
 

Nazwa zadania Sieć wodoci ągowa tranzytowa z pompowni ą strefow ą Dytmarów - 
Lubrza. 
Numer sprawy: DOP 342-1/2010 
 
Zamówienie to, jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321” 
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-20113 i budŜetu 
Gminy Lubrza pn. Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - 
Lubrza. 
 
I.  Nazwa  i adres zamawiaj ącego: Gmina Lubrza, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, 
woj. opolskie, tel. 077 4376266, fax 077 4376266 
 
  

www.bip.lubrza.opole.pl 
 E-mail  : urzad@lubrza.opole.pl 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  
     publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007 r. w     
     sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz      
     następujące zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw ; z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr  
     227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 206  poz.1591, Nr 223  
     poz.1778, a takŜe wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące  
     przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2009-12-30 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów,  

jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 226  poz. 1817), 

2)          Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego  
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 
2009 r. Nr  222  poz. 1796), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości  
zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieogran iczonego o warto ści szacunkowej poni Ŝej 
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówie ń publicznych. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa 
zamówień publicznych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
-Biuletyn Zamówień Publicznych – ogłoszenie nr 54556-2010 Z dnia 01.03.2010r. 
-strona internetowa zamawiającego 
-tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. 
 

    
III. Opis przedmiotu zamówienia 



 

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie sieci 
wodociągowej tranzytowej z miejscowości Dytmarów (włączenie do istniejącej sieci 
wodociągowej) do miejscowości Lubrza, wykonanie pompowni kontenerowej w m. Lubrza i 
sieć wodociągową tranzytową z pompowni kontenerowej do m. Lubrza i docelowego 
przepięcia w kierunku m. Olszynka. Opracowanie ma na celu dostarczenie odpowiedniej 
jakości wody do m. Lubrza oraz zasilanie w wodę wsi Olszynka, Słoków, Nowy Browiniec, 
Laskowice. Tranzyt składa się z odcinków: Dytmarów – Pompownia Lubrza o długości 
3141m, o przekroju PE Ø160 wraz z pompownią konwektorową strefową oraz włączeniem 
do rurociągu Olszynka -Lubrza o długości 1067m, siec wodociągowa tranzytowa Pompownia 
162m. Łączna długość sieci wynosi 4370mb. Dokumentacja projektowa uwzględnia odcinek 
Lubrza – PręŜynka który nie jest częścią zamówienia. Uzbrojenie sieci stanowią dwie komory 
zasuw  oraz trzy studnie odpowietrzające w najwyŜszych punktach terenu. Wszystkie 
przejścia przez przeszkody o łącznej długości 319m naleŜy wykonać metodą przewiertów 
sterowanych w osłonie bentonitowej. 
 
 
1) Metryka projektu  
2) Przedmiar robót,  
3) specyfikacja wykonania i odbioru robót. 
 
Ponadto w drodze przetargu: 
 
Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną, sporządzi dokumentację powykonawczą, w 
tym dokumentację geodezyjną wykonawczą dla zrealizowanych robót - zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, umoŜliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej 
w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
- zgłoszenia i pokrycia kosztów związanych z ewentualnym zajęciem pasa drogowego na 
czas robót 
- przeprowadzenia prób, dezynfekcji i badania wody. 
 
 
 Zamówienie naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. 
Odbiory dokonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót określonych w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót. 
 
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy 
od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) 
protokołu końcowego. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia.  
  
WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: 
- przed przystąpieniem do przetargu naleŜy dokonać wizji lokalnej obiektu  
w miejscu realizacji zamówienia 

 
1.2 Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

45232150-8  
45100000-8 
45200000-9  
45230000-8 
45111200-0 
45232100-3 



 

 
  

 
2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych 
3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych 
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
5. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 
6. Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części     
    lub całości zamówienia podwykonawcom: 

Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia 
podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu 
ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 
7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
    7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i  
          jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
    7.2 Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
    7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez  
          zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
    7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych  
          ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania  zamówienia.  
    7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez  Wykonawcę  
          podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  
    7.6 Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą  
          prawo budowlane,  z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi  
          samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi  
          wyrobów budowlanych. 
    7.7 Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały waŜne  
          aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 
 
8. Wymagania organizacyjne 
    8.1 Wykonawca robót budowlanych zapewni nadzór techniczny oraz obsługę geodezyjną  
          zamówienia, nadzór nad pracownikami w zakresie porządku i dyscypliny pracy,  
          koordynację działań ewentualnych podwykonawców; zapewni pracownikom warunki  
          socjalne; zabezpieczy zaplecze budowy; oznakuje i zabezpieczy teren budowy;  
          usuwać będzie ewentualne awarie powstałe w okresie i w związku z prowadzoną  
          budową.  
   8.2 Wykonawca robót zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu projekt  
         tymczasowej organizacji ruchu w okresie wykonywania robót. 
 

8.3 Wykonawca zobowi ązany jest umie ścić na tablicy informacyjnej budowy 
         informacj ę o finansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej -  
         Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Ro zwoju Obszarów Wiejskich  
         ( EFRROW ) w ramach Programu Rozwoju Obsza rów Wiejskich na lata  
         2007 - 2013, a po zako ńczeniu zadania ustawi ć tablice informuj ące o  
         powy Ŝszym, zgodnie z Rozporz ądzeniem Komisji (WE) Nr 1974/2006 z  
         dnia 15 grudnia 2006r. 
 
 
9. Wymagania dot. gwarancji 
 
Wykonawca udzieli  Zamawiającemu 36 m-cy gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot 



 

zamówienia (materiały i robociznę). 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 15. 10. 2010r.   
 
 
V. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnie nia 
tych warunków 
1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy      
    spełniają warunki, dotyczące: 

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. 
zakres  działalności Wykonawcy obejmuje m.in. wykonywanie  robót budowlanych w 
zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz wykaz osób którymi dysponuje 
lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia, i wykształcenia nieb pędnych do  wykonania zamówienia, a takŜe z 
zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu naleŜy dołączyć dokument 
potwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności wodno – kanalizacyjnej oraz zaświadczenie, wydane, wydane przez 
właściwą izbę samorządu zawodowego ( okręgową Izbę InŜynierów Budownictwa)  

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia, 
           tj. w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych 
polegających na budowie sieci sanitarnej wodociągowej lub kanalizacyjnej, z 
podaniem ich wartości dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np.; protokoły 
odbioru lub inne dokumenty w tym zakresie). (zał. Nr 1f.). 
- Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie jeŜeli wykonał naleŜycie  co 
najmniej jedną robotę odpowiadające rodzajem Zamawiający uzna roboty budowlane 
w zakresie   budowy sieci wodociągowej o  wartości nie mniejszej niŜ 500.000,00  

     3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi      
      do wykonania zamówienia, tj. : 

3.1 dysponują  minimum 1 osobą z co najmniej 5 letnim doświadczeniem  
      zawodowym, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez  
      ograniczeń w branŜy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
      wodociągowych, będącą członkiem Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa,   
   oraz 
3.2 dysponują co najmniej 2 pracownikami posiadającymi  aktualne zaświadczenie  
      zgrzewacza , do zgrzewania rur polietylenowych 

      4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. 
           4.1 - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  
                   działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą ubezpieczenia nie  
                   mniej niŜ 600.000,00 złotych,  

4.2 - dysponują środkami finansowymi lub posiadają zdolność kredytową na     
        realizację przedmiotowego zamówienia , w wysokości co najmniej 600.000,00 zł 

2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,    
    osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych   
    podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  
    Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ  
    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. 



 

3. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu  
    podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy  
    wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają  
    wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli: 
    1. jest niezgodną z ustawą. 
    2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z  
        zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
    3. jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o  
        zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
    4. zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
    5. została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o  
        udzielenie zamówienia. 
    6. zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
    7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na  
        poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 
    8. jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów, 
 
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
dokumenty złoŜone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 
granicznego - spełnia/niespełna. 
 
 
VI. Wykaz oświadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post ępowaniu 
 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
    A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 
    A.2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 
    A.3) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym 
    A.4.) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1  
            Prawa zamówień publicznych. 
    A.5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  
            zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 
    A.6) Projekt umowy 
    A.7)  Dokumenty , o których mowa w pkt. B – F. 
 
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  
     zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa  
     następujące dokumenty: 
     B.1)  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają     
            wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu  
            o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy  
            przed upływem terminu składania ofert, 
            a przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.5) niniejszej  
            specyfikacji. 
     B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób  
             składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów     
             rejestrowych. 
     B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego  
             potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub  
             zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  
             rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania  
             decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące        



 

             przed upływem terminu składania ofert. 
    B.4) Aktualne zaświadczenie właściwego organu potwierdzającego, Ŝe wykonawca  
            nie zalega z uiszczaniem podatków lub opłat lokalnych - wystawionego nie  
            wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
     B.5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń  
             Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
              potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na  
              ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał  
              przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty  
             zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego  
             organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu  
             składania ofert. 
 
C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1  
     pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, naleŜy złoŜyć następujące dokumenty: 
     C.1) Dokument jak w pkt.B.1. 
     C.2) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania  
              warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  
              licząc od dnia złoŜenia oferty, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest  
              krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca  
              wykonania, tj. wykaz wykonanych - rozpoczętych i zakończonych - robót  
              budowlanych podobnych zakresem i wartością do przedmiotu zamówienia  
              oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty te zostały  
              wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone -    
              referencje, protokóły odbioru lub inne jakimi dysponuje Wykonawca 
     C.3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
             niezaleŜnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę,  
             w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z  
             informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia  
             niezbędnych dla  wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie  
              czynności. 
             W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia budowlane po 31.12.1994 r.  
             równieŜ zaświadczenie lub decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o  
             wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz  
             aktualne  zaświadczenia o przynaleŜności tych osób do Polskiej Izby InŜynierów  
             Budownictwa,  
      C.4) Kopie uprawnień osoby przewidzianej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji  
             kierownika budowy - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
             ograniczeń w branŜy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
             wodociągowych oraz kopie uprawnień / zaświadczeń  osób  odpowiedzialnych za  
             zgrzewanie rur polietylenowych  
 
D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w  art.22 ust. 1  
     pkt. 4) ustawy Pzp, naleŜy złoŜyć następujące dokumenty: 
    D.1) Oświadczenie potwierdzające , Ŝe Wykonawca posiada środki finansowe lub  
            zdolność kredytową na realizację przedmiotowego zamówienia , w wysokości co  
            najmniej 600.000,00 zł. 
    D.2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe  
             wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  
             prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości  
             nie mniejszej niŜ 600.000,00 zł . 
 
JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, moŜe 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 



 

przez zamawiającego warunku. 
 
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
    E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3), B.4), B.5),  składa  
            dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub  
            miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie     
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie   
społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie –  
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

    E.3) JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma  
            siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych  
            w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem zawierającym     
            oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,  
            administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego  
            odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma  
            siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niŜ w  
            terminach określonych w niniejszym pkt. „E". 
 
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  
    F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim  
           przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty naleŜy załączyć  
           pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania  
           w postępowaniu i zawarcia umowy. 
     F.2) Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A.4 , A.5, i  
             pkt. B - dla kaŜdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
 
G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 
     G.1) JeŜeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C                 
             i D polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, Ŝe w  
             stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania  
             o udzielenie zamówienia poprzez złoŜenie razem z ofertą dokumentów  
             wymienionych w pkt. od B.1) do B.5) dotyczących kaŜdego z tych  
             podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części  
             zamówienia 
     G.2) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub  
              kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę  
               / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z  
               oryginałem". 
     G.3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  
             zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. G.1),  
             kopie dokumentów dotyczących kaŜdego z tych podmiotów winny być  
             poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty 
     G.4) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez  
              upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia  
              właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
     G.5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem  
            na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 
     G.6) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie  
             poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez  



 

             wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej  
             prawdziwości. 
H. Iiformacja o dokumentach potwierdzających, Ŝe oferowane roboty budowlane                                         
odpowiadają określonym wymaganiom 
 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
odpowiadają określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 
 
 
H.1) Wykonawca złoŜy oświadczenie, Ŝe wbudowane wszystkie materiały budowlane                                                                        
zastosowane podczas realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi Ustawy o 
wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. nr 92 poz. 881 z późn.zm.) 
 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami oraz 
przekazywania o świadcze ń lub dokumentów, a tak Ŝe wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania si ę z wykonawcami  
 
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i informacji: 
    1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  
           i Wykonawcy przekazują pisemnie.  
           Pytania muszą być skierowane na adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej  
           specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: 
           a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany  
               w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 077 437 62 66. 
           b) Zamawiający dopuszcza moŜliwość porozumiewania się drogą  elektroniczną na  
               adres poczty elektronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych  
               warunków zamówienia : e-mail : urzad@lubrza.opole.pl  
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 
elektronicznie – kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania 

1) Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami 
jest Pan Aleksander Gacek, tel/fax 077 437 62 66 wew.31, w terminach: poniedziałek 
- piątek  w godz. pomiędzy 9.00 a 12.00 

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych 
warunków zamówienia nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert, z zastrzeŜeniem pkt.2). 

2. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niŜ 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej 
specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 
moŜe udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o 
którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający moŜe pozostawić 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 

4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie 
internetowej www.bip.lubrza.opole.pl  

 
5. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 



 

na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 

 
6.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
 

       7 . Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem 

terminu      
 składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub 
zmiany, w  
tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone 
zostaną na stronie internetowej www.bip.lubrza.opole.pl 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany    
terminów, jak równieŜ pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się 
integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące 
przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

4) JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do 
zmiany    
treści ogłoszenia zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert o czas 
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeŜeli będzie to niezbędne. 

5) JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany 
treści  
ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych 
„ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych", przedłuŜając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny 
na wprowadzenie zmian w ofertach, jeŜeli spełnione zostaną przesłanki określone 
w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

6)  Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 
„ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń 
oraz na stronie internetowej www.bip.lubrza.opole.pl 

 
VIII. Wymagania dotycz ące wadium 
 
1.Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium  

 
 
IX. Termin zwi ązania ofert ą 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. do dni 16.04.2010r. 
 
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego. 
 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 



 

1. Przygotowanie oferty: 
1) Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4) Oferta podpisana przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga 
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

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

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 
przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone 
w tych dokumentach. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ 
osób podpisującej ofertę. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty. 

 
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 
a pełnomocnictwo / upowaŜnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z 
wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaŜnionych przedstawicieli 
kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie naleŜy załączyć do oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie 
lub przez upowaŜnionego przedstawiciela. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5) JeŜeli oferta wspólna złoŜona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie 
wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem 
umowy Zamawiający zaŜąda w wyznaczonym terminie złoŜenia umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym 
termin, na jaki została zawarta nie moŜe być krótszy niŜ termin realizacji zamówienia. 

   
3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do 
zamawiającego na adres podany w punkcie 1 pok.209 niniejszej specyfikacji i 
opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób 
następujący :„Oferta w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sieć 
wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów – Lubrza”  nie 
otwiera ć przed sesj ą otwarcia ofert dnia 16.03.2010r, godz. 11.00  

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty nale Ŝy składa ć do dnia: 16 marca 2010r  do godz. 11.00 



 

    
    w siedzibie lub na adres  zamawiającego: 
    Gmina  Lubrza ul. Wolności 73 48-231 Lubrza Sekretariat - pok. 209. 
 
2. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać  
    ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

 
3. Oferty zostan ą otwarte dnia: 16 marca 2010r, o godz. 11.30 
     w siedzibie zamawiającego: 
     Gmina  Lubrza ul. Wolności 73 48-231 Lubrza Sala nr 104. 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1.  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  
     i słownie, z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje. 
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z  
    wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
3. Cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza  
    się wariantowości cen. 
4. Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania ofertą). 
5. Cena  winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające  
    wprost z dokumentacji budowlanej , Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  
    Robót i przedmiaru robót, jak równieŜ następujące koszty: wszelkie roboty  
    przygotowawcze, porządkowe, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,  
    związane z wywozem i składowaniem materiałów rozbiórkowych, projektu  
    organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją oraz  
    koszty związane z obsługą geodezyjną zadania.  
6. Cenę za wykonanie poszczególnych rodzajów robót, wg dokumentacji i  
    przedmiarów  , naleŜy przedstawić w "Formularzu cenowym"  a ogólną wartość  
    naleŜy przenieść do "Formularza ofertowego" (załączniki do niniejszej specyfikacji  
    istotnych warunków zamówienia) .  
7. Przedmiary robót naleŜy traktować jedynie pomocniczo - wyliczona cena jest ceną  
     ryczałtową  i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne róŜnice pomiędzy       
     przedmiarem, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości.  
8. Wraz z ofertą wykonawca składa harmonogram rzeczowo –finansowy, uwzględniający 
fakturowanie raz w miesiącu przy załoŜeniu 1/5 wartości zamówienia. 
9.  Rozliczenie robót nastąpi  po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze całości zadania. 
10.  W celu ustalenia czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu  
    zamówienia Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień ,  
    wówczas Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu kosztorys  
    na potwierdzenie oferowanej ceny. 
 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie si ę kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1.Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie     
    do szczegółowego rozpatrywania, jeŜeli: 
    1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
    1.2. oferta została złoŜona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
    1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami  
          Zamawiającego. 
    1.4. wniesiono poprawnie wadium, 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert,  
    stanowi podstawową zasadę oceny ofert. 
3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu  



 

    kryterium oceny ofert przedstawione poniŜej: 
                                Najni Ŝsza cena - 100 % ( 100 pkt  )  
4. Wyliczenie punkowe nastąpi wg wzoru: 
     Cn : Cb x 100        gdzie : Cn – wysokość ceny oferty najniŜszej 
                                               Cb – wysokość ceny oferty badanej 
                                               100 – waga kryterium 
5. Oferta z ceną najniŜszą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty  
    zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja  
    zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą  
    ilość punktów. 
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru  
    najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za waŜne. 
 
 
XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczn ego 
 
1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z  
    uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych    
    zawartych w ofercie. 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą  
    ofertę. 
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi     
    Wykonawców podając w szczególności: 

1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie     
jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty 
wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie  
miało miejsce,  

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało  
miejsce. 

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na     
    tablicy ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.lubrza.opole.pl, 

5. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający  
     zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert 

2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający  
     na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o  
     wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu  
     zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego     
    na wniesienie odwołania, chyba, Ŝe w postępowaniu została złoŜona tylko jedna  
    oferta, w takim przypadku umowa moŜe zostać podpisana przed upływem tego  
    terminu. 
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego  
    wykonawcę. 
9. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana  
    będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający moŜe wybrać ofertę  
    najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej  



 

    oceny, chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek uniewaŜnienia postępowania. 
10. W przypadku , gdy wybraną ofertę złoŜył Wykonawca  będący osobą fizyczną  
      prowadzącą działalność gospodarczą , przed podpisaniem umowy, Wykonawca  
      dostarczy Zamawiaj ącemu odpis  z wła ściwego rejestru - ewidencji działalno ści  
      gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu  
      składania ofert. 
11. Najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca winien dostarczyć  
      oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.  
 
XV. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy  
 
1.Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,  
    które słuŜyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego  
    umowy. 
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane  
     będzie wniesienie, w terminie przed podpisaniem umowy , zabezpieczenia  
     naleŜytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny ofertowej przedstawionej  
     przez Wykonawcę. 
3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku  
    następujących formach: 
    3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w 
Prudniku 
           Nr 02 8905 0000 2000 0010 1114 0003,  
            przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę - przy czym za termin  
            wniesienia  zabezpieczenia w formie przelewu pienięŜnego przyjmuje się  
            termin uznania na rachunku  Zamawiającego, 
            z adnotacją „zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy – Nr …………… 
            Nazwa zadania"  
lub 
     3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  
           oszczędnościowo - kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest  
           zobowiązaniem pienięŜnym, 
     3.3) w gwarancjach bankowych, 
     3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
     3.5) w 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). 
dopuszcza się równieŜ:  
     3.6) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy  
            oszczędnościowo - kredytowej,  
     3.7) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez  
            Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
     3.8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w  
            przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, 
4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niŜ pieniądz: 
    Oryginał odpowiedniego dokumentu Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu     
     najpóźniej w dniu podpisania umowy przez Wykonawcę  
 
5. Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od  
    dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŜycie  
    wykonane , z zastrzeŜeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która  
    pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  
    Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niŜ 15 dni po upływie rękojmi    
    za wady. 
6. JeŜeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie,  



 

    ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia naleŜytego  
    wykonania umowy. 
7. JeŜeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia  
    naleŜytego wykonania umowy zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą  
    spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe  
    zachodzi jedna z przesłanek uniewaŜnienia postępowania. 
8. W zakresie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy obowiązują  
    uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151. 
 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej 
umowy 
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
 
1. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub 
przedmiarach robót do opisu zastosowanych materiałów lub innej części zamówienia uŜyto 
nazwy marki/ producenta przyjmuje się, Ŝe mogą być zastosowane rozwiązania równowaŜne 
(nie gorsze). Wskazane marki/producenta ma charakter jedynie przykładowy i uŜyte jest w 
celu określenia standardów jakościowych i klasy wymaganych w odniesieniu do 
stosowanych materiałów. 
 
2. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany terminu spowodowana: klęskami Ŝywiołowymi, 
warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych uniemoŜliwiającymi prowadzenie 
robót budowlanych, warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi (niewypały, 
wykopaliska archeologiczne)terminów przewidzianych w umowie w przypadku wystąpienia 
zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, do zaistnienia których Zamawiający się nie 
przyczynił, których skutki uniemoŜliwiły wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej 
treścią. W przypadku gdy zmianie ulegnie termin wykonania umowy Zamawiający przewiduje 
moŜliwość wprowadzenia płatności częściowych tj. po upływie pierwotnego terminu 
wykonania umowy zapłatę za zrealizowany zakres robót. 
 
3. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia 
konieczności usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegających powstaniu 
wad przedmiotu umowy, wprowadzenia nowych korzystnych rozwiązań projektowych, które 
nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia, Zamawiający z własnej inicjatywy lub z 
inicjatywy Wykonawcy dokona wprowadzenia tych zmian do projektu, a Wykonawca 
zobowiązuje się do ich wykonania. 
 
4. Zamawiający przewiduje moŜliwość zastosowania materiałów zamiennych jeŜeli jest to 
uzasadnione ze względów technologicznych lub innych waŜnych powodów.  
 
5. Zamawiający przewiduje moŜliwości zmiany treści umowy w przypadku zmiany przepisów 
podatkowych, które będą powodowały zmianę stawki VAT. 
 
7. Zamawiający przewiduje moŜliwości zmiany Co do osób reprezentujących strony w 
procesie budowlanym ( kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru, itp.). 
w przypadku gdy wskazana przez Wykonawcę osoba z waŜnych powodów nie będzie mogła 
pełnić tej funkcji. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę osoby tylko wtedy gdy wskazana 
przez Wykonawcę osoba będzie posiadała odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z wymogami 
SIWZ.  
 



 

8. Zamawiający przewiduje moŜliwość wykonania zamówień dodatkowych w przypadku 
spełnienia przesłanek określonych w art. 67 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe będzie miało charakter wynagrodzenia 
kosztorysowego.  
 
9. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość rezygnacji z wykonania części zakresu robót. 
Podstawą do ustalenia ewentualnej korekty będzie kosztorys ofertowy. 
 
Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem  
obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności  
art.140 ust.3 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą  
ustawą. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego,  
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 
Wykonawcom lub innym podmiotom, jeŜeli mają lub mieli  interes  w uzyskaniu zamówienia 
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej na 
zasadach określonych w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", 
art. od 179 do 198  ( odwołanie, skarga). 
 
 
XVIII. Postanowienia ko ńcowe 
 
1.Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania,     
    ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem  
    dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu  
    postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  
    przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeŜonych przez uczestników  
    postępowania. 
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniŜszych zasad: 
    - zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku 
    - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
    - udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika  
      zamawiającego 
    - wykonawca nie moŜe samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złoŜonych ofert,  
      za pomocą urządzeń lub środków technicznych słuŜących do utrwalania obrazu 
    - udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie  
      godzin jego pracy - urzędowania 
3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników  
    pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeŜeniem, Ŝe jeŜeli z przyczyn  
    technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający  
    poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaŜe sposób, w jaki mogą one być  
    udostępnione.  
4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy  
    zamawiający wykonuje odpłatnie (cena 0,50 zł. za 1 stronę). 
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo  
    zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16  
     października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia  
     publicznego (Dz. U. 2008 nr 188 poz. 1154) oraz Kodeks Cywilny.  



 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 
XIX. Załączniki 
 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
 

1. Formularz ofertowy z załącznikami – wzory wykazów i oświadczeń do wykorzystania 
2. Dokumentacja budowlana ze STWiOR i przedmiarem robót. 
3. Projekt umowy. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Załącznik Nr.1                       
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 
Dane dotycz ące Wykonawcy 
 
Nazwa: ………………………………………………………………………………………… 
                       ………………………………………………………………………………………… 
   
Siedziba: …………………………………………………………………………………………. 
                       …………………………………………………………………………………………. 
 
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  ................................................ 
Numer faksu:   ................................................ 
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotycz ące Zamawiaj ącego : Gmina Lubrza, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, woj. 
opolskie, tel. 077 4376266, fax 077 4376266, www.bip.lubrza.opole.pl 
 E-mail  : urzad@lubrza.opole.pl 
 
 
Zobowi ązania Wykonawcy 
 
Nawiązując do ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  54556  z dnia 

01.03.2010  o zamówieniu publicznym na: „Sieć wodoci ągowa tranzytowa z 
pompowni ą strefow ą Dytmarów - Lubrza , gmina Lubrza” 
 
Numer sprawy: DOP 342-1/2010  
 
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia za cenę: 
cena netto...........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
podatek VAT.......................................................................................................zł 
cena brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................) 
 
Oświadczam, Ŝe: 
Wykonam zamówienie publiczne w terminie  …………………….  * 
Termin płatności faktur : 30 dni od daty doręczenia faktury do zamawiającego  
Okres gwarancji (wyraŜony w liczbie miesięcy):    36 miesięcy 
Okres rękojmi na wady (wyraŜony w liczbie miesięcy):   36 miesięcy 
Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni  
……………………………………………………………………………………………………… 
    
Osoby do kontaktów z Zamawiaj ącym* 
 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna/e za wykonanie zobowiązań 
umowy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy…… …, faks: ..........   
zakres odpowiedzialności ………………………………………………………………. 



 

  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. Kontaktowy………, faks: .......... 
zakres odpowiedzialności ………………………………………………………………  
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
 
 
Oświadczenie dotycz ące postanowie ń specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie  
     wnosimy Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania  
     oferty. 
2. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w  
     specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. 
3. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości (nie wymagane)  
 
....................................., w formie: ........................................... 
 
4. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium ( w przypadku wniesienia  
    wadium przelewem) :……………………………………………….………………………..….  
 
5. Oświadczamy, Ŝe załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt        
   umowy  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej      
   oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 
Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy: 
 
Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości: 
........................................., w formie: ........................................................   
 
 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... * 
 
 
 
Zastrze Ŝenie wykonawcy 
 
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………* 



 

 
Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
................................................................................. 
(data i podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
* dostosować odpowiednio 
 
 
 
 
!!! formularz dostosowa ć (rozszerzy ć) odpowiednio z zachowaniem wszystkich  
zapisów jak w powy Ŝszym wzorze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr. 1a 
 

 
FORMULARZ CENOWY 

 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 
 
Zestawienie cenowe na wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 
lp Rodzaj robót do wykonania  „Sieć wodoci ągowa tranzytowa z pompowni ą 

strefow ą Dytmarów - Lubrza , gmina Lubrza” 
 



 

Wartość netto VAT 

 ….*   
 ….*   
 ….*   
 Inne nie wymienione w 

przedmiarze / dokumentacji 
budowlanej 

  

 Razem   
 Ogółem ( brutto)   
 
….* wpisać kaŜdy rodzaj robót do wykonania , zgodnie z projektem i przedmiarem 

 
 
Wartość poz. OGÓŁEM naleŜy przenieść do formularza ofertowego.  
 
 
 
 
____________________________  
 data i podpis Wykonawcy               

 
 
 
 
 
 

!!! formularz dostosowa ć (rozszerzy ć) odpowiednio z zachowaniem wszystkich  
zapisów jak w powy Ŝszym wzorze. 
                                                                                                                          Załącznik nr. 1b 
 
 
     Harmonogram rzeczowo - finansowy, uwzgl ędniaj ący fakturowanie raz w miesi ącu 
przy zało Ŝeniu 1/5 warto ści zamówienia  

Dot. Udzielenia zamówienia publicznego „ Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów – 
Lubrza” 

 
 
Etap Zakres robót Jednostki 

miary 
Termin 
wykonaniwa 

Wartość robót 
brutto 

1     
2     
3     
4     
5     
 
  
                                                                                                                         Załącznik nr. 1c 

 
 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU O 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
Dot. Udzielenia zamówienia publicznego „ Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów – 

Lubrza” 
 
 



 

 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 
  
Oświadczam, Ŝe spełniam warunki dotyczące:  
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 
działalności,  

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3. dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej . 

 
 
Na  potwierdzenie , dołączamy  odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość kaŜdej 
z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 
 
................................................................................. 
(data i  podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr. 1d 

 
OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 
Dot. Udzielenia zamówienia publicznego „ Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów – 

Lubrza” 
 

 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 



 

 
Oświadczamy, Ŝe w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych w szczególności: 

1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub 
wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania. 

2) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono 
upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia 
układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ ten nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

3) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania 
przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłoŜenia na raty zaległych 
płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

4) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego 

5) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o 
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary. 

 
Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
 
................................................................................. 
(data i  podpis wykonawcy) 

Załącznik 1e 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 
 
  

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJ ĄCYM ODPOWIEDZIALNYCH ZA 
WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ UMOWY 

Dot. Udzielenia zamówienia publicznego „ Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów – 
Lubrza” 

 
 
 



 

Lp. Imię i nazwisko Zakres odpowiedzialności 
   
   
   

 
 
  
................................................................................. 
(data i  podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!! formularz dostosowa ć (rozszerzy ć) odpowiednio z zachowaniem wszystkich  
zapisów jak w powy Ŝszym wzorze 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1f 
 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Dot. Udzielenia zamówienia publicznego „ Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów – 

Lubrza” 
 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złoŜenia oferty, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wymagany jest w celu potwierdzenia, Ŝe 
wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. 
 



 

 
Lp. Zamawiający / Miejsce 

wykonania 

Wartość brutto Zakres 

przedmiotowy 

Data rozpoczęcia / 

zakończenia 

1.      

2.      

3.      

 
Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe wykazane roboty zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 
JeŜeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów naleŜy do 
powyŜszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
 
 
................................................................................. 
(data i  podpis wykonawcy) 
 

 
 
!!! formularz dostosowa ć (rozszerzy ć) odpowiednio z zachowaniem wszystkich  
zapisów jak w powy Ŝszym wzorze. 
 
 
 

Załącznik nr. 1g 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................ 
 
Miejscowość ..............................................   Data ....................... 
 
 

WYKAZ OSÓB , KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ w WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  
JAKIMI DYSPONUJE I / LUB B ĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONWCA 

Dot. Udzielenia zamówienia publicznego „ Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów – 
Lubrza” 

 
 
 
Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności 
 
 
Lp. Nazwisko i imię  

 
Przewidywany zakres 
czynności 

Doświadczenie  zawodowe / 
posiadane uprawienia  

    
    



 

    
    
      
 
 
Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby , które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień.  
Opis tych dokumentów zawarty jest w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
!!! formularz dostosowa ć (rozszerzy ć) odpowiednio z zachowaniem wszystkich  
zapisów jak w powy Ŝszym wzorze. 
 
 
 

Załącznik nr 1h 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................ 
 
Miejscowość ..............................................   Data ....................... 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
śE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, 

POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA 
 

Dot. Udzielenia zamówienia publicznego „ Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów – 
Lubrza” 

 
 
 
Oświadczam, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania 
przedmiotu niniejszego postępowania. 
 
 
 
 
................................................................................. 
(data i  podpis wykonawcy) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik Nr 2 

 
 

Dokumentacja budowlana ze STWiOR i przedmiarem robó t – 
 

do pobrania na stronie : www.bip.lubrza.opole.pl, 
 

 zakładka „ogłoszenia/ przetargi” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 3 
PROJEKT UMOWY 

 

UMOWA Nr  DOP 342-1 /2010 

zawarta w dniu .....................................2010 roku  pomiędzy: 

 Gminą Lubrza, z siedzibą 48-231, Lubrza ul. Wolności 73, zwaną dalej w tekście 
„Zamawiającym” reprezentowaną przez:  Wójta - mgr Stanisława Jędrusik 

a 

 …………………………………………………………. 

zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ” 

 

Umowę zawiera się w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29.01.2004r Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 1 

Przedmiot umowy i termin realizacji 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty złoŜonej przez Wykonawcę  do             
    przetargu nieograniczonego z dnia  ……….2010r  na : „Sieć wodociągową tranzytową 
z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza, gmina Lubrza”                                                                                                                                                          
   
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: 
wykonanie sieci wodociągowej tranzytowej z miejscowości Dytmarów (włączenie do 
istniejącej sieci wodociągowej) do miejscowości Lubrza, wykonanie pompowni kontenerowej 
w m. Lubrza i sieć wodociągową tranzytową z pompowni kontenerowej do m. Lubrza i 
docelowego przepięcia w kierunku m. Olszynka. Opracowanie ma na celu dostarczenie 
odpowiedniej jakości wody do m. Lubrza oraz zasilanie w wodę wsi Olszynka, Słoków, Nowy 
Browiniec, Laskowice. Tranzyt składa się z odcinków: Dytmarów – Pompownia Lubrza o 
długości 3141m, o przekroju PE Ø160 wraz z pompownią konwektorową strefową oraz 
włączeniem do rurociągu Olszynka -Lubrza o długości 1067m, siec wodociągowa tranzytowa 
Pompownia 162m. Łączna długość sieci wynosi 4370mb. Dokumentacja projektowa 
uwzględnia odcinek Lubrza – PręŜynka który nie jest częścią zamówienia. Uzbrojenie sieci 
stanowią dwie komory zasuw  oraz trzy studnie odpowietrzające w najwyŜszych punktach 
terenu. Wszystkie przejścia przez przeszkody o łącznej długości 319m naleŜy wykonać 
metodą przewiertów sterowanych w osłonie bentonitowej. 
3.  Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa - projekt budowlany i      
     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przygotowane przez  
     Zamawiającego. 
4.Roboty wykonywane będą z urządzeń i materiałów dostarczonych przez Wykonawcę  
     zgodnie ze złoŜoną  ofertą i tam określonych. 
5. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały waŜne aprobaty  
      techniczne certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.  
6.Termin realizacji prac b ędących przedmiotem umowy ustala si ę na okres  do      
    dnia 15 Pa ździernik  2010r. 

 

§ 2 

 

Zamówienie to, jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 



 

Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321” 
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-20113 i budŜetu 
Gminy Lubrza pn. Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - 
Lubrza. 
 

§ 3 

 

Do obowiązków Zamawiającego naleŜy w szczególności: 

1. Wprowadzenie Wykonawcy w terminie  .........................., od dnia podpisania umowy przez  
    Wykonawcę,   na teren budowy . 
2.  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
3. Odbiór przedmiotu umowy nie później niŜ w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez  
    Wykonawcę gotowości odbioru i dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów  
    ( atestów, gwarancji, prób itp. )   
4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 4 
 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności: 
 
1.Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z  
   dokumentacją projektową, zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki  
   budowlanej,  wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,  
   zgodnie z  przepisami Bhp i przeciwpoŜarowymi. 
2.Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje,  
    przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpoŜarowych oraz wyposaŜonych w  
    odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzieŜ oraz dopełnienia wszelkich wymogów formalnych  
    wynikających z prawa budowlanego i innych przepisów prawa, związanych z  
    rozpoczęciem i prowadzeniem robót budowlanych. 
3. Dostarczenie wszystkich niezbędnych zezwoleń, atestów, protokołów prób  itp. 
4. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obsługi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem    
    inwestycyjnym, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz  
    koordynowanie działań podwykonawców, jeśli wystąpią. 
     Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie .........................................................  
     Kierownik budowy jest - w granicach posiadanego upowaŜnienia - przedstawicielem  
     Wykonawcy.  
5. Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych  
     prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników i osób  zatrudnionych .   
     Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego. 
6. Przyjąć plac budowy i przygotować do realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności: 

          - wyposaŜyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury , które są  
             niezbędne dla lub podczas wykonywania robót, 
          - wykonać roboty tymczasowe , które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót  
            podstawowych. 

7.  Uprzedzenie pisemnie Zamawiającego, dokonując jednocześnie wpisu do dziennika 
budowy   
     o kaŜdej groźbie opóźnienia prac spowodowanej nie wykonaniem lub nienaleŜytym  
     wykonaniem obowiązków Zamawiającego,  a takŜe opóźnieniem wynikającym z przyczyn  
     niezaleŜnych od  Zamawiającego . 
8. Utrzymanie terenu budowy : 
      - w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz usuwać i składować wszelkie urządzenia  
        pomocnicze i zbędne materiały , odpadki i śmieci , urządzenia prowizoryczne , które nie  
        są potrzebne lub się ich pozbywać 
      - zapewniając ochronę mienia,  



 

      - zapewniając  oznakowanie i zabezpieczenie  terenu budowy,  
      - zapewniając  usuwanie awarii związanych  z prowadzeniem budowy , 
      - zapewniając  wykonanie  zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robót . 
 9.  Pełnienie nadzoru nad odebranymi branŜowo elementami zadania inwestycyjnego. 
10. Ponoszenie kosztów wykonania i bieŜącego utrzymywania dróg wewnętrznych dla  
       potrzeb budowy oraz dróg zewnętrznych wokół terenu budowy, a takŜe ogrodzenia, 
       doprowadzenia wody, energii elektrycznej, łączności itp. do placu budowy. 
11. Przed rozpoczęciem robót budowlanych naleŜy uzyskać zgodę na zajęcie pasa  
       drogowego od zarządców dróg, w pasie których realizowana będzie inwestycja. 
12. Pokrywania wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,  
      a w szczególności za energię elektryczną, wodę, zajęcia chodników oraz jezdni itp. 
13. Prowadzenie dziennika budowy. 
14. Usunięcie, po zakończeniu  robót, poza teren budowy wszelkich urządzeń,  
       tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i  
       nadającego się do uŜytkowania. 
15. UmoŜliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego , do  
      których naleŜy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz      
      udostępnić im dane i informacje wymagane tą ustawą. 
16. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po uprzednim : 
      a) sprawdzeniu przez   inspektora nadzoru poprawności  wykonania robót , 
      b) sporządzeniu i przekazaniu Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji  
          powykonawczej zadania . 
 
17.  Wykonawca zobowi ązany jest umie ścić na tablicy informacyjnej budowy  
       informacj ę o finansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego  
       Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów W iejskich  ( EFRROW ) w ramach  
       Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007 -  2013, a po zako ńczeniu  
       zadania ustawi ć tablice informuj ące o  powy Ŝszym, zgodnie z Rozporz ądzeniem  
       Komisji (WE) Nr 1974/2006 z  dnia 15 grudnia  2006r. 
 
 

§ 5 
 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
 
1.  Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich  za   
     szkody , które powstaną podczas lub w związku  z realizacją umowy.           
2.  Za wykonanie umowy strony uznają bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy  
     określonego  w § 1  oraz  doprowadzenie terenu budowy ( w tym nieruchomości osób  
     trzecich jeśli wystąpią) do stanu pierwotnego, nadającego się do uŜytku i przedłoŜeniu  
     oświadczeń właścicieli nieruchomości  o braku zastrzeŜeń do wykonanych prac. 
3.  Wykonawca oświadcza, Ŝe jako przedsiębiorca zawodowo trudni się działalnością będącą     
     przedmiotem umowy.   

§ 6 
 

Nadzór inwestorski 
 
1.    W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z   
       inspektorem nadzoru. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:  
        ………………. 
2.  Inspektor nadzoru jest - w granicach posiadanego upowaŜnienia - odpowiednio  
     przedstawicielem Zamawiającego. 
3.  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić inspektorowi nadzoru, autorowi projektu oraz  
     wszystkim upowaŜnionym przez nich osobom dostęp do placu budowy. 
 4.  Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora   



 

      nadzoru i projektanta . 
 

§ 7 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

      1. Strony zgodnie ustalają  , Ŝe za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci  
    Wykonawcy wynagrodzenie określone na podstawie złoŜonej oferty z dnia      
     ………………….  i protokołu przetargu, ogółem kwotę brutto: …………………..złotych   
     /słownie złotych :    …………………………………………… /. 

      2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową, niezmienną – jak  
          określono  w SIWZ i ofercie Wykonawcy. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa 

obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych projektem budowlano-
wykonawczym, przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy, a takŜe oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
zakresu przedmiotu  umowy nie moŜe być podstawą do Ŝądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego.   
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Zamawiającego roboty nastąpi 
na Podstawie faktur przejściowych wystawianych jeden raz w miesiącu sporządzonych na 
podstawie zaawansowania robót oraz faktury końcowej, sporządzonej na podstawie 
protokołu odbioru  końcowego  przedmiotu umowy,  po zakończeniu robót. 

      4. Termin zapłaty faktur strony ustalają do 30 dni od daty otrzymania faktury( daty wpływu 
Zamawiającego).  

      5.  NaleŜność płatna na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 
      6.  Wykonawca oświadcza Ŝe przed złoŜeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze  
           wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu  

     umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych  
     kosztów. 
7.  Rozliczenie wykonanych robót będzie dokonane po odebraniu tych robót przez     
     Zamawiającego oraz dokonaniu przez Wykonawcę rozliczenia z podwykonawcami, w  
     przypadku gdy odbiór obejmuje roboty wykonane przez podwykonawców. 
8. Załącznikiem do faktury będzie oświadczenie podwykonawcy potwierdzające, Ŝe  
    Wykonawca zgodnie z zawartą z nim umową uregulował naleŜności z tytułu wykonanych i  
    odebranych robót.  
9.  Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 
faktury, VAT. Numer NIP Wykonawcy……………. 
10.   Płatnikiem jest  Gmina w Lubrza ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza 
11.  Gmina w Lubrza jest płatnikiem podatku VAT  i posługuje się Nr NIP 755-19-08-727 
12. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
13. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciąŜenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§ 8 
 

Odbiory 
 
1.  Strony ustalają, Ŝe będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 
     a) odbiór końcowy – po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze całości robót  i przedłoŜeniu  
         dokumentów o których mowa w pkt.9 i 10 niniejszego paragrafu, 
     b) odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wpisem do dziennika  
    budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia  
    robót.  
3. Obiorów dokonuje Komisja , w skład której wchodzą : 



 

     a) przedstawiciel Zamawiającego  
     b) inspektor nadzoru 
     c) przedstawiciel Wykonawcy – kierownik budowy. 
4. Strony ustalają, Ŝe kaŜdorazowo z prac komisji odbioru sporządzony zostanie protokół  
    określający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Bezusterkowy protokół  
    odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. 
5.  W odniesieniu do robót podlegających odbiorowi końcowemu inspektor nadzoru  
      sprawdza równieŜ kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów. 
6. JeŜeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający  
     odstępuje od odbioru, do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po  
     usunięciu wad Wykonawca i Zamawiający podejmuje czynności  określone w pkt. 1a  
     niniejszego paragrafu. 
7. Odbiór końcowy nie moŜe być dokonany, jeŜeli stwierdzone wady lub inne naruszenia  
    postanowień niniejszej umowy obniŜają przewidzianą przez Zamawiającego wartość     
    uŜytkową wykonanych robót. 
8. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń w toku czynności odbioru lub w okresie  
    rękojmi, które nie nadają się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, Ŝe   Wykonawca  
    nie zdoła  ich usunąć  w czasie odpowiednim  , Zamawiający moŜe : 

a) obniŜyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości uŜytkowej,  
          technicznej lub estetycznej robót określonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej  
          moŜliwości, przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego wybranego przez   
          Zamawiającego,  
     albo 

b) zaŜądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy,     
zachowując przy tym prawo potrącenia poniesionej szkody z wynagrodzenia lub 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,  

           albo 
      c) zlecić wykonanie robót osobie trzeciej, na koszt  Wykonawcy, potrącając ich wartość  
           i poniesioną szkodę z wynagrodzenia lub zabezpieczenia naleŜytego wykonania  
           umowy,  
     - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych . 
9.  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru końcowego wszystkie dokumenty   
     i zaświadczenia  właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i dokumenty  
     gwarancyjne, a takŜe dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi  
     podczas budowy , niezbędne dla uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie obiektu.  
     Wykonawca zakończy wszystkie czynności odbioru w ciągu 7 dni. 
10. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację  
      zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń i innych elementów  wraz z gwarancjami na  
      nie, w dniu dokonania odbioru końcowego. 
11. Odbiór ostateczny będzie dokonany po upływie terminu gwarancyjnego i polega na      
      sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
12. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w     
       ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do       
       dziennika budowy. Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a  
       roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane  prawidłowo. 
 

§ 9 
 

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
 
1. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania wynosi 5 %  ogólnej ceny   brutto umowy tj.  

……………………złotych. 
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………………………….. , przed 

podpisaniem umowy . 
3. Zabezpieczenie zostało wniesione na cały okres realizacji zamówienia i okres udzielonej  



 

rękojmi. 
4. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy , o którym mowa w pkt.1 zostanie 

zwrócone  Wykonawcy w terminie i na zasadach określonych w art. 151 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych , tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w 
terminie 30 dni od dnia uznania naleŜytego wykonania zamówienia , 30% kwoty 
zabezpieczenia przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  zwrócone 
zostanie Wykonawcy najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady . 

§ 10 
Gwarancja  
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji  
    Wynosi 36 miesięcy i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego  
    całego przedmiotu umowy.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 
    1) wady fizyczne zmniejszające wartość uŜytkową, techniczną , estetyczną wykonanych  
        robót, 
    2) usunięcie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o  
     tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.  
4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego  
     terminie, Zamawiający moŜe powierzyć wykonanie napraw i innych czynności  
     wynikających z gwarancji na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.  
5. Zapis pkt 4 nie wyklucza prawa potrącenia kary umownej oraz dochodzenia  
    odszkodowania na zasadach ogólnych .  
 
Rękojmia 
 
1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu                                     
     umowy powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili  
     odbioru i wygasa po upływie 36  miesięcy  od daty dokonania końcowego odbioru    
     przedmiotu umowy. 
2. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od  
     daty jej ujawnienia. 
3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie  
     dłuŜszym niŜ 14 dni wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy,  
     jeŜeli Zamawiający zaŜądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi. 
4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone takŜe po upływie terminu rękojmi,  
    jeŜeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.  
5. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym w pkt 3 daje Zamawiającemu  
    prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę  
    trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty  
    zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi. 
 

§ 11 
 

Podwykonawcy 
 
1. Po dacie zawarcia  umowy z Zamawiającym, Wykonawca nie ma prawa podzlecać Ŝadnej  
    części robót bez uprzedniej pisemnej zgody  Zamawiającego. 
2. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.  
    Postanowienia zawarte w umowach z podwykonawcami nie mogą być sprzeczne z  
    postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności w zakresie formy rozliczania za  
    wykonanie roboty. 
3. Występując o zgodę, o której mowa w ust. 2  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu  
    umowę z podwykonawcą. Brak pisemnego sprzeciwu Zamawiającego w terminie 14 dni  



 

    od dnia otrzymania umowy będzie przez Strony uwaŜany za wyraŜenie zgody na jej  
    zawarcie z podwykonawcą. Umowy nie przedłoŜone Zamawiającemu, będą uwaŜane za  
    niezawarte, w stosunkach pomiędzy stronami,  a roboty nimi objęte za zrealizowane przez  
    Wykonawcę.  
4. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z  
     zastrzeŜeniem, Ŝe stroną dla Zamawiającego będzie w kaŜdym przypadku Wykonawca. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo Ŝądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeŜeli  
    ten wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z dokumentacją projektową, sztuką  
    budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. 
6. Wszystkie zapisy dotyczące Wykonawcy generalnego stosuje się odpowiednio do  
    podwykonawców. 
 

§ 12 
Kary 
 

      1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 
      -   za nie dotrzymanie terminu realizacji robót , o którym mowa w § 1 ust.6,  w wysokości  
           0,15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 umowy, za kaŜdy dzień   
           opóźnienia ,  
      -   za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych  przy odbiorze końcowym  lub w okresie  
           rękojmi  lub  gwarancji  – w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
           w § 7 ust.1 umowy,  za kaŜdy  dzień opóźnienia licząc  od  dnia wyznaczonego na  
           usunięcie wad wg protokołów podpisanych przez  Zamawiającego i Wykonawcę lub  
           jednostronnego protokółu, 

     2. W przypadku zwłoki z zapłatą wynagrodzenia  przez Zamawiającego , zapłaci on         
         Wykonawcy  odsetki ustawowe. 
     3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia. 
     4. W przypadku gdy wartość szkody przenosi wartość zastrzeŜonej kary umownej,      
         Zamawiającemu słuŜy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach  
          ogólnych. 
 

§ 13 
 

Rozwiązanie umowy 
 
1.  Zamawiający i Wykonawca będą mogli rozwiązać zawartą umowę, za 1 miesięcznym  
     wypowiedzeniem , a następnie odstąpić od jej realizacji , jeŜeli druga strona w sposób  
     podstawowy narusza postanowienia niniejszej umowy , powodując tym samym utratę  
     zasadniczych korzyści jakie mogą być osiągnięte w wyniku jej realizacji. 
2.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeŜeli : 
       a)  Wykonawca nie podjął realizacji robót objętych umową pomimo wygrania przetargu i  
             przyjęcia placu budowy , w ciągu 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego  
             do  rozpoczęcia robót i jest oczywiste Ŝe w tych okolicznościach nie wykona  
             przedmiotu umowy w terminie, 
      b)  Wykonawca pomimo zastrzeŜeń  Zamawiającego i wezwania go do zmiany sposobu  
            wykonywania przedmiotu umowy  uparcie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami  
            umownymi lub w raŜący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 
     c) Wykonawca dopuszcza się marnotrawstwa, 
     d)  nastąpiła upadłość Wykonawcy, otwarto postępowanie układowe lub Wykonawca    
        przystąpił do likwidacji swojej firmy,  
     e) zajęto w części lub całości majątek Wykonawcy słuŜący do wykonania umowy. 
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 2 Wykonawca jest  
     zobowiązany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu przez  
     Zamawiającego od umowy do: 
      a) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku przy udziale Zamawiającego, 



 

      b) przekazania placu budowy, 
      c)  pokrycia z kwoty zabezpieczenia  wszelkich szkód jakie poniósł Zamawiający, co  
           nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach  
           ogólnych, jeśli kwoty te  nie pokryją wyrządzonej mu szkody. 

c) zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7     
ust.1 niniejszej umowy, co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej mu 
szkody. 

4.  Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego  
     złoŜone w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 
5.  W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie z       
     obowiązków, wymienionych w ust 3  niniejszego § Zamawiający ma prawo sporządzić na  
     własną rękę i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót w toku oraz protokół przekazania  
     terenu budowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 
6. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek  
    natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia nie zakończonych robót oraz placu      
    budowy, o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie. 
7.  W razie odstąpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace  
     przygotowawcze oraz materiały zamontowane stanowią własność Zamawiającego i  
     pozostają w jego dyspozycji. 
8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeŜeli Zamawiający: 

a/  odmawia bez  uzasadnienia odbioru wykonanych robót, 
b/  odmawia bez  uzasadnienia wypłaty wynagrodzenia.  

 9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności  
      takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
10. JeŜeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leŜących po stronie  Wykonawcy     
      Inspektor nadzoru sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość  
      wykonanych robót. Z czynności tych zostanie  sporządzony protokół robót w toku. 

       11.Nie przystąpienie którejkolwiek ze stron do sporządzenia protokołu robót w toku, w  
            terminie  3 dni od dnia  otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu  od umowy, upowaŜnia  
            drugą stronę  do  sporządzenia jednostronnego protokołu. 

12.Protokoły  stanowią podstawę do wypłaty  Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadającego  
       wartości  prac i materiałów , na dzień sporządzenia protokołu, za które Wykonawca nie  
       otrzymał wynagrodzenia  

        13.Nie jest moŜliwa wypłata wynagrodzenia do czasu całkowitego pokrycia wszelkich     
       naleŜności Zamawiającego powstałych z powodu niewykonania , lub nienaleŜytego    
       wykonania umowy  w szczególności,  o których mowa  w ust  3 niniejszego §.  
 
 

§ 14 
Odstąpienie od umowy 
 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy na warunkach określonych w art.145 ustawy z dnia 
29.01.2004r prawo zamówień publicznych. 
 

§ 15 
Zmiany umowy 
 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  kodeksu  
    cywilnego , prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego. 
2. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza           
    moŜliwość zmiany umowy  na warunkach i w przypadkach określonych w specyfikacji  
    istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia będącego  
    przedmiotem  niniejszej umowy, tj. : 
3. Zamawiający dopuszcza  moŜliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w     



 

    następującym zakresie  :     
3.1 Co do terminu wykonania prac objętych umową , terminu wykonania i odbioru robót 

oraz zasad wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy (lecz nie jego wysokości)  w 
następujących przypadkach: 

            a) z powodu działania siły wyŜszej uniemoŜliwiającej zachowanie terminu wykonania  
                prac, 
            b) z powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do  
                czasu ich usunięcia,  
            c) z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie moŜna było  
                przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
            d) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym 
                 - powodujących konieczność wydłuŜenia procesu budowlanego (dodatkowe  
                   czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie występujące w dacie  
                   zawarcia umowy, chyba, Ŝe w/w zmiany prawa winny być znane stronom w  
                   sytuacji  odłoŜonego ich wejścia w Ŝycie – vacatio legis, 
                 - dotyczących zasad rozliczeń stron umowy, 
             e) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową. 

3.2 Co do zakresu robót objętych umową i wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy 
ich wykonanie w całości lub części stanie się zbędne Zamawiającemu z 
jakiegokolwiek powodu albo stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje 
konieczność ich zaniechania. 

3.3 Co do oznaczenia stron, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo  
            zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego  
            oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem  
            czynności powodujących taką zmianę. 

3.4 Co do osób reprezentujących strony w procesie budowlanym ( kierownik budowy,  
            kierownik robót, inspektor nadzoru, itp.). 
4.  Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem      
     obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art.140 ust.3  
     Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 
5.  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
6.  Wykonawca nie ma prawa do przelania,  bez zgody Zamawiającego, wierzytelności  
     wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
 

§ 16 
Rozstrzyganie sporów 
 
1.  Strony umowy dąŜyć będą do polubownego rozstrzygania wszelkich spornych spraw  
     wynikłych na tle realizacji umowy. 
2.  Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest  Sąd       
     właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
  
 

§ 17 
 
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach , w tym trzy 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA 
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