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sygnatura akt: ZP/ 341-2/2010 
 
     

 
 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

     Tryb postępowania:      przetarg nieograniczony    
     Rodzaj zamówienia:     roboty budowlane 
     Podstawa:                    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień        
                                          publicznych (  tekst jednolity z 2007 r.  Dz.U. Nr 223, poz.1655, 
                                          z późniejszymi  zmianami)                    
                 
  Temat zamówienia:    

 
 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Komarno 
Gmina Janowice Wielkie 

 
 

Zamówienie o wartości poniżej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych. 
 

 

                                                                          
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zatwierdził:                                                                                               WÓJT GMINY  
                                                                                                         /-/ Jerzy Grygorcewicz                       
 
                                                

 
Janowice Wielkie  ,  29 kwietnia 2010 r. 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:  
 
 
 

 

l.p. 
 

Oznaczenie 
Części 

 

 

Nazwa Części 

 
1. 

 
Część I. 

 
Instrukcja dla wykonawców (IDW). 
 

 
2. 

 
Część II. 

 
Kontrakt na roboty    ( = Projekt umowy) 
 

 
3.  

 
Część III. 
 
                 

               1. 
 
 
 
               2. 
 
 
   
               3.  
 
 
     
               4.  
 

 
    
               
 
               5.    

 
               6. 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
Opis przedmiotu zamówienia : 
 
 

 
 

Projekt budowlano- wykonawczy  - część sanitarna 
-  Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOPROJEKT sp. z o.o. 

            - Zielona Góra -  2004 r. 
 

 

Projekt budowlano - wykonawczy – część elektryczna 
-  Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOPROJEKT sp. z o.o. 

            - Zielona Góra -  2004 r. 
 

Dokumentacja geotechniczna   
-  Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOPROJEKT sp. z o.o. 

            - Zielona Góra -  2004 r. 
 

 Uzgodnienia – wyciąg  
( w posiadaniu Zamawiającego, w wersji papierowej, są: 
  - wykaz działek projektu sieci kanalizacji sanitarnej 
  - wykaz działek projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej  
  - decyzje i uzgodnienia ( poza wyciągiem) 
  - wypisy działek i właścicieli z rejestru gruntów z mapami ewidencyjnymi) 
 

 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
 
Decyzja Nr 627/04 z 14.12.2004 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca 
pozwolenia na budowę  

( w posiadaniu Zamawiającego Dziennik budowy z wpisem z 02.05.2007r.  
o rozpoczęciu budowy „…wytyczono i zlokalizowano przepompownie ścieków w 
granicach działki 394/9. Na gruncie ustalono przebieg kanalizacji sanitarnej i 
obiekty towarzyszące przepompowni.” 
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Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mowa jest o: 

 
Projekcie 

 
- należy przez to rozumieć zadanie inwestycyjne  pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej  dla wsi Komarno, Gmina Janowice Wielkie   
 
 

Inżynierze kontraktu 
 
 
 
Kontrakcie na roboty  
 
 
 
Robotach 
budowlanych         
   
 
 

- należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej - odpowiedzialną  za 
prowadzenie zadania  na rzecz i w imieniu Zamawiającego . 
 
- należy przez to rozumieć umowę o wykonanie robót budowlanych  
objętych przedmiotem postępowania podpisaną pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych 
 
- uważa się stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane 
(włączając materiały, urządzenia, sprzęt, które maja być dostarczone) 
dla osiągnięcia założonych celów Projektu 

Wykonawcy 
 
 
 
 
Podmiocie wspólnym 
 
 
 
 
 

- należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o 
udzielenie zamówienia publicznego objętego Projektem, złożyła ofertę 
lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego  
 
- uważa się podmiot w rozumieniu art. 23 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-
Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2007 r.-Dz.U. Nr 223, 
poz. 1655 , z późniejszymi zmianami ), w skład którego wchodzi dwóch 
lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

Specyfikacji Istotnych 
Warunków 
Zamówienia  
w skrócie – SIWZ 
 
 

- należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych 
przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty 
na wybór wykonawcy  
 

Dokumentacji 
projektowej 
 
 
 

- należy przez to rozumieć dokumentację w pojęciu Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r., w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072.), wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami i ustaleniami poczynionymi w trakcie jej opracowywania  
 
 

Kontrakcie na roboty  - pisemne porozumienie zawarte zgodnie z postanowieniami ustawy       
z 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych pomiędzy Zamawiającym 
a wykonawcą robót budowlanych  objętych Projektem , 
 
 

 

Cenie  - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.1 - ustawy 
 z dnia 05 lipca 2001 o cenach ( Dz.U. Nr 97, poz.1050             
 z późniejszymi  zmianami).  
Cena stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za kompletne wykonanie 
przedmiotu Projektu. 
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Zakończeniu                      - należy przez to rozumieć datę podpisania przez Zamawiającego       
rzeczowym realizacji        (Beneficjenta) ostatniego protokołu odbioru  
Projektu                             
 
Zakończeniu                       - należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku 
finansowym realizacji        w  Projekcie 
Projektu 
 
u.p.z.p.                                – uważa się ustawę z 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień             
                                            publicznych ( tekst jednolity z 2007 r.-Dz.U. Nr 223, poz. 1655 ,  
                                            z późniejszymi  zmianami ) 
 
warunkach                         - należy rozumieć Warunki kontraktowe dla Budowy, dla robót              
kontraktowych                  inżynieryjno -budowlanych projektowanych przez Zamawiającego  
FIDIC                                  przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację      
                                           Inżynierów i Konsultantów (czwarte wydanie angielsko-polskie 2008)                      
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CZĘŚĆ I .  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW   (IDW) 
 
Spis treści:  

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego……………………………………………………………..6 
2. Tryb udzielania zamówienia………………………………………………………………...6 
3. Opis przedmiotu zamówienia……………………………………………………………….6  
4.      Termin wykonania zamówienia jako bezwzględnie wymagany………………………...7 

5.      Zamówienie częściowe……………………………………………………………………...7 
6.      Zamówienie  uzupełniające…………………………………………………………………7 
7.      Informacja o ofercie wariantowej…………………………………………………………...7 
8.      Warunki wymagane od wykonawców  oraz sposób  ich spełnienia…………………….7 
9.     Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia…………………………..11 
10. Wadium………………………………………………………………………………………11 
11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy………………13 
12. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją  zam. publicz....14 
13. Opis sposobu przygotowania oferty……………………………………………………….15 
14.    Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ………………………………………………………17  
15. Zebranie Wykonawców……………………………………………………………………..17 
16. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami………………………….17 
17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty………………………………………………….18 
18.    Zmiany lub wycofanie złożonej  oferty……………………………………………………18 
19.    Miejsce i termin otwarcia oferty……………………………………………………………18  
20. Tryb otwarcia ofert……………………………………………………………………..……18    
21. Zwrot oferty bez otwierania………………………………………………………………...19 
22. Termin związania ofertą…………………………………………………………………… 19  
23. Opis sposobu obliczenia ceny, zaliczki na poczet realizacji zamówienia……………..19 
24. Kryteria oceny ofert……………………………………………………………………….…20 
25. Oferta z rażąco niską ceną…………………………………………………………………21 
26. Uzupełnienie oferty i wezwanie do złożenia wyjaśnień oświadczeń i dokumentów….21 
27. Tryb oceny ofert……………………………………………………………………………..22  
28. Wykluczenie Wykonawcy…………………………………………………………………..22  
29. Odrzucenie oferty…………………………………………………………………………....22 
30. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania………………………………… 23 
31.    Uniewaznienie postępowania………………………………………………………………23 
32.    Informacje ogólne dotyczace kwestii formalnych umowy w sprawie zamowienia……24 
33. Środki ochrony prawnej………………………………………………………………….….24 
34. Podwykonawstwo…………………………………………………………………….……...24 
35.    Zmiana postanowień zawartej umowy………………………………………………….…25 
36 Załączniki do IDW……………………………………………………………………….…...26 
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1. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1.  Gmina Janowice Wielkie 
     ul. Kolejowa 2              
     58 - 520 Janowice Wielkie  
     NIP         611-010-77-65 
     Regon     000533765 
     Telefon   +4875   75 15 124 
     Faks       +4875   75 15 124 
     Stronę internetową :  www.janowice-wielkie.com.pl 
     E-mail:                       urzadgminy@janowice-wielkie.com  
 
2. Postępowanie oznaczone jest sygnaturą akt  ZP/ 341-2/2010 , na którą należy powoływać się   przy 
wszelkiej korespondencji z Zamawiającym.  
 
3. W imieniu i na rzecz Zamawiającego Projekt obsługuje Inżynier Kontraktu. 
 
 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
 
 

Zgodnie z przepisami prawa polskiego - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami ), w dalszej 
części  SIWZ zwanej w skrócie u.p.z.p., rodzaj zamówienia -  roboty budowlane, tryb postępowania- 
przetarg nieograniczony.   
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
1 ...    Przedmiotem  zamówienia jest    :::       

 
  

 
  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Komarno, Gmina Janowice Wielkie ,  
z zakresem rzeczowym: 

 -  sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej ,  z rur PVC- kanalizacyjnych, typu ciężkiego_S , 
    ø 200mm – dł. ogółem 11 964 m , ø 160mm – dł. ogółem 4 172,5 m  z tego przyłączenia 

budynków 1237 m ;  głębokość układania przewodów  średnio ~2,5 m ; 
     studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego o ø 315 mm oraz w miejscach węzłowych – betonowe 

ø1200mm  
- komora pomiarowa  w postaci studni żelbetowej z kręgów o ø1500mm i wysokości całkowitej 2,85 m, 

z zestawem pomiarowym przepływu;  teren komory pomiarowej ogrodzony i utwardzony. 
 i odprowadzeniem do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczawskiej w Jeleniej Górze.  
 
- opisana kodem wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV jako: 
 

45.23.13.00-8   - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45.23.31.42-6   - roboty w zakresie naprawy dróg 
45.34.20.00-6   - wznoszenie ogrodzeń 
45.23.10.00-5   - … zasilenie elektroenergetyczne komory pomiarowej  
 
 
2.Roboty będące przedmiotem Kontraktu będą wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla 
Budowy  dla robót inżynieryjno—budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze 
wydanie w języku angielskim 1999 r. oraz  czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 r. [FIDIC] 
   
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawarty jest w Części  III.  Specyfikacji Istotnych 
warunków Zamówienia  pn.  Opis przedmiotu zamówienia.  
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4. W przypadku  użycia w jakimkolwiek miejscu Dokumentacji Projektowej  ( PB-W, STWiOR) , 
znaków, nazw towarowych czy pochodzenia- zgodnie z zapisem art. 29 ust.3 u.p.z.p. wykonawca 
ma prawo przyjąć rozwiązanie równoważne. 

W takim przypadku, do wykonawcy należy wykazanie, że oferowane przez niego wyroby, materiały 
lub urządzenia spełniają wymagania techniczne / parametry techniczne wyrobów, materiałów lub 
urządzeń przywołanych przez Zamawiającego  w Dokumentacji Projektowej.  
 
4.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 

Wymagany  termin zakończenia Kontraktu:  28 miesięcy od daty rozpoczęcia robót , 
 w tym 
 czas na zakończenie rzeczowe robót objętych przedmiotem zamówienia - 16 miesięcy , lecz  

nie dłużej niż do  30.09.2011 r.      oraz  
 okres zgłaszania wad wynoszący 12 miesięcy licząc od dnia uzyskania Świadectwa Przejęcia  

dla całości robót objętych przedmiotem zamówienia. 
 
Za termin zakończenia rzeczowego robót objętych przedmiotem zamówienia  uważa się datę  
Uzyskania Świadectwa Przejęcia dla całości robót objętych przedmiotem zamówienia. . 
 
      
5.       ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE 
 

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych . 
 

 

6.       ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE 
 

Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające . 
 

Zamówienie uzupełniające może być udzielone wybranemu , w drodze niniejszego postępowania,  
wykonawcy, kiedy zaistnieje konieczność powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia zgodnego 
z przedmiotem zamówienia podstawowego , o wartości nie większej niż  50% wartości zamówienia 
podstawowego i w okresie do 3 lat od udzielenia tego zamówienia.  
 

 
7.       INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
8.       WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ORAZ SPOSÓB ICH SPEŁNIENIA  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których 
mowa w  art.22 ust. 1 u.p.z.p. , dotyczące : 
 
1.1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności , 
 
1.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia  popartych należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, robót budowlanych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  o łącznej wartości: 
 
   a)  przy 1 realizacji - co najmniej 15 000 000 PLN (z VAT)       
        lub 

b)  maksymalnie 3  realizacje o wartości co najmniej 15 000 000 PLN  (z VAT)  
 

przy czym    

zakres rzeczowy tych realizacji musi obejmować wykonanie kolektora sanitarnego  co najmniej             
o średnicy 160 mm i długości łącznie 10,0 km; 
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Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do IDW,   
z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty 
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. 
 
W przypadku wykazania wartości wykonanych robót  w walutach innych niż PLN-  należy podać 
kwotę w PLN , przeliczając kwotę wartości wykonanych robót rozliczanych w innych walutach na  
PLN wg kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień protokolarnego 
odbioru zadania. 
 
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, tj. wskazać do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia:: 
 
- Kierownika Budowy, posiadającego : 
 

° co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy,  
 

° uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych  

          lub  
  odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
 

° ważny na dzień upływu terminu  składania ofert dokument potwierdzający przynależność  do 
właściwej  Izby Inżynierów Budownictwa, 

 

° znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie      
i piśmie lub zapewnienie przez wykonawcę pełnej usługi tłumaczenia na- i z- języka polskiego.  

 
-  Osoby posiadającej: 
 

°co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami 
budowlanymi  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i  elektroenergetycznych, 

 

° uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

          lub  
  odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń, 
 

 ° ważny na dzień upływu terminu  składania ofert dokument potwierdzający przynależność  do 
właściwej  Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
- Osoby – posiadającej: 
 

° co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi  
w specjalności drogowej,  

 

° uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym 
zakresie  w specjalności drogowej  

          lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, 
 

° ważny na dzień upływu terminu  składania ofert dokument potwierdzający przynależność  do 
właściwej  Izby Inżynierów Budownictwa. 
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1.3.1 Jeżeli wskazane wyżej osoby są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej i nabyły 
w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje zawodowe do 
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, mając na względzie obowiązujące w Polsce 
przepisy prawa krajowego (art. 12 pkt 7 w zw. z art. 12 a Prawa budowlanego), wymagane będzie 
od tych osób uznanie ich kwalifikacji zawodowych oraz wstąpienie do właściwej polskiej izby 
samorządu zawodowego. Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych odbywa się na 
podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). 
 
1.3.2. Wymieniony powyżej skład osobowy kadry nadzorującej  należy traktować jako minimalne 
wymagania Zamawiającego, nie wyczerpujące całości personelu niezbędnego do rzetelnego 
wypełnienia zobowiązań wykonawcy. 
 
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawcy są zobowiązani przedstawić: 
 
 

1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z  informacją o 
podstawie dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 5 do  IDW i fakultatywnie wzór Załącznika Nr 5.1 
 
2) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawa 
budowlanego – Załącznik Nr 6 do IDW 
 
1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej  popartej posiadaniem  
 
 

a)  środków finansowych  lub zdolności kredytowej lub środków finansowych i zdolności kredytowej  
- w wysokości co najmniej  2 000 000  PLN , 

 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku  lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo –kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej   
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert. 

 
 

b)  opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem 
zamówienia w wysokości  stanowiącej co najmniej  równowartość ceny ofertowej za wykonanie 
przedmiotu zamówienia.  

 
 

Do przedłożenia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  zostanie wezwany wykonawca , którego oferta 
uznana zostanie za najkorzystniejszą   -  przed podpisaniem umowy. 
 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  
 

 

Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu , iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia- Załącznik Nr 7 do IDW,   
przy czym – jeżeli  dotyczy to środków finansowych, o których mowa w punkcie 1.4.a) - od 
takiego podmiotu wymagane jest przedłożenie informacji, o której mowa w dalszej części 
punktu 1.4.a)   
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3. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia 
oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie, łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz 
łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub 
ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku. 
 
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. przedłożą następujące 
dokumenty: 

 
a) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu do składania ofert, 
 
 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich.  

 
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu do składania ofert, 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich. 

 

 
5. W sytuacji, gdy podmiot udostępniający  zasoby (patrz: zapis punktu 2)  będzie brał udział w 
realizacji części  zamówienia – Zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów  również dokumentów wymienionych w  punkcie 4.  
 
6.  Stosownie do treści § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz. U nr 226, poz. 1817) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których 
mowa  w punkcie 4.a)  4.b)  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  potwierdzający lub potwierdzające, że : 
     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne , 

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 
Dokument lub dokumenty , o którym mowa wyżej  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
7. W przypadku wątpliwości co do treści  dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej – Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,        
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  
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8.  Wykonawca lub Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wraz z ofertą 
złoży lub złożą: 
 
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( art.22 ust. 1 u.p.z.p.)             

- Załącznik Nr 2 do IDW 
 
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( art.24 ust.1 u.p.z.p.)  
     - Załącznik Nr 3 do IDW 
 
9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 
dokumentów według formuły: spełnia – nie spełnia. 
 
 
 

9.        WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
2.  Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć 
formę prawną konsorcjum lub inną równoważną formę prawną. 
 

 

W tym celu , przed podpisaniem umowy na realizację zamówienie są oni zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia: 
- określenie celu gospodarczego, 
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia 
       i rękojmi za wady,        
- określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), 
- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za wady, 
-     określenie odpowiedzialności solidarnej członków Konsorcjum względem Zamawiającego, 
 
- określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z członków 

Konsorcjum, 
- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 
 
4 

 

10. WADIUM 
 

 

 
1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości  
                                      

100 000     PLN    (słownie: sto tysięcy złotych) 
 
 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
 

a) pieniądzu 
 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej      
z  tym ,  że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

 

c) gwarancjach bankowych, 
 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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e)  
 

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,          
poz. 1158, z późniejszymi zmianami). 

 
3.  W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji - gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
 

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji ( Zamawiającego tj. Gmina 
Janowice Wielkie  ),  gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji ) 
oraz wskazanie ich siedzib, 

 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
 

c) kwotę gwarancji, 
 

d) termin ważności gwarancji, 
 

e)  zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie : 

 

- że  wykonawca ,  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy P.z.p.  
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25.ust.1 ustawy P.z.p.,            
lub  pełnomocnictw , a nie udowodnił , że nie wynikało to z przyczyn leżących po jego stronie 

 

lub 
 

-  że wykonawca ,  którego ofertę wybrano: 
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,     lub 
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,                  lub 
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 

Postanowienia pkt  3. stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt 2.b) i  2.e). 
 

 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić -wyłącznie przelewem - na rachunek Zamawiającego,  otwarty  
 w  PLN  :    

Bank Gospodarki Żywnościowej  S.A. Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze 
numer   54 2030 0045 1110 0000 0080 3360 

z adnotacją w tytule wpłaty : 
      Wadium  - sieć kanalizacji sanitarnej- Komarno 
 

5. Wadium wnoszone w innej, niż  pieniądz dopuszczonej przez Zamawiającego formie lub formach 
wykonawca wnosi do Zamawiającego  przy czym ,  w takim przypadku za termin doręczenia uważa 
się datę jego zdeponowania u  Skarbnika Gminy lub innej, wskazanej osoby . 
 
6. Wadium  w innej, niż pieniądz dopuszczonej  przez Zamawiającego, formie lub formach 
wykonawca może dołączyć do oferty - pod warunkiem , że umieszczone zostanie w osobnej 
kopercie opisanej (nazwa wykonawcy,adnotacja: Wadium- sieć kanalizacji sanitarne- Komarno  ),   
w sposób  umożliwiający  zdeponowanie wadium u Skarbnika Gminy lub innej wskazanej osoby, 
przed upływem terminu do otwarcia  ofert  - bez konieczności  naruszenia koperty , w której znajduje 
się oferta.  
  
7.  Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert, przy czym wniesienie wadium    
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, 
gdy Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed 
upływem terminu do składania ofert.  
 

Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest nie 
wystarczającym warunkiem do stwierdzenia, przez Zamawiającego, terminowego wniesienia 
wadium przez wykonawcę. 
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8.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. 
   
9.  Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z odsetkami,  jeżeli  wykonawca w  odpowiedzi  na 
wezwanie , o którym  mowa w punkcie 26.  nie złożył wymaganych przez Zamawiającego 
dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25 ust.1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba, że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.   
 
10.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana:  
 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych         
w ofercie   

 

b)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

c)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy. 

 
UWAGA: 
Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których 
Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego.  
 
W przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń 
Zamawiającego - Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 
 
 
11.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA    
          UMOWY    
                       
1.  Informacje ogólne. 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy. 
 
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

a)  Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % umownej ceny podanej 
w ofercie, 
 
b)  Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy,  przed jej podpisaniem. 
 

 
3.  Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: 
 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
         z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

gwarancjach bankowych;  
c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
d) 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. 
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Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez 
podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.  
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i 
bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na 
pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub 
zerwania umowy przez wykonawcę lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy 
wykonawcy. 

         Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu zabezpieczającego 
należyte wykonanie umowy (gwarancja, poręczenie), ma prawo zgłosić zastrzeżenia do jego 
treści lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.  
Wykonawca  winien wnieść dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie 
tego prawa.  
Nie zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od 
otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formach przewidzianych w art.148 ust. 2 u.p.z.p. 
 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego:  

Bank Gospodarki Żywnościowej  S.A. Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze 
numer 54 2030 0045 1110 0000 0080 3360 

z adnotacją w tytule wpłaty:   
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - sieć kanalizacji sanitarnej - Komarno  
 

Zabezpieczenie winno być wniesione w PLN. 
 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 
 
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy - Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p. 
 
7. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji ma zastosowanie art. 149 u.p.z.p. 
 
8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą równowartość 70 % zabezpieczenia w terminie 30  
( trzydziestu)  dni od dnia wydania Świadectwa Przejęcia dla całości robót. 
 

Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę stanowiącą 
równowartość 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta będzie zwrócona nie później niż w 15 
(piętnastym) dniu po wydaniu przez Zamawiającego Świadectwa Wykonania. 
 
 
 

12.   WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE                    
         Z REALIZACJĄ   NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
                                  
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy SIWZ 
dokonywane będą w PLN. 
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13 .   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

 

1. Wymagania podstawowe: 
 
 

a) każdy wykonawca może złożyć tylko  jedną ofertę, 
 

b) wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako wykonawca lub współwykonawca, 
 

c) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ, 
 

d) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, 
 

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oferta musi być 
podpisana albo przez ustanowionego przez nich pełnomocnika albo przez osoby upoważnione 
do reprezentacji każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.  

 

e) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych 
do oferty. 

     Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub potwierdzoną „zgodność z 
oryginałem” przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie 
lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny wykonawcy - kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do 
tego upoważnione. 

 

f) wzory dokumentów dołączonych do IDW powinny zostać wypełnione przez wykonawcę             
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w zgodnej formie IDW,  

 
 

g) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby, 

 
 

h) Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane , na ich wniosek, złożone 
przez nich plany, projekty, rysunki, modele oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty 
wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają 
zwrotowi przez Zamawiającego, 

 

 i)  wykonawca ponosi wszelkie koszty z przygotowaniem i złożeniem oferty - z uwzględnieniem    
    art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 
 
 

j)  wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny    art. 
297 §1; „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym 
znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.” 

 
2.  Forma oferty: 
 

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,  
sporządzonym  lub poświadczonym przez wykonawcę. 

 

b) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do IDW i następnie 
wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie 

 

c) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących   
załączniki do IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu, 

 

d) całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie,    
 

e) pożądane jest , aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez 
osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.  

 

      Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe      
     o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 
 

f)  oferta nie może zawierać żadnych poprawek lub zmian do uprzednio wpisanej treści , 
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g) dokumenty i oświadczenia wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 
oryginałów lub poświadczonych przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem ” kopii. „Zgodność 
z oryginałem” wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi 
być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są 
dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa, 

 

h) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

 
 

3.  Kompletna oferta musi zawierać: 
 

- formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do IDW,  
- dane kontraktowe stanowiące Załącznik Nr 1.1 do IDW,  
- Tabela Elementów Ryczałtowych sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1.2  do IDW, 
 

- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na 
   podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do IDW,  
 

- oświadczenie wykonawcy o  braku okoliczności wykluczenia z  postępowania, sporządzone 
na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do IDW,  

- wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego  
Załącznik Nr 4 do IDW wraz z dokumentami potwierdzajączmi, że roboty te zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

 

- wykaz osób/podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia sporządzony na 
podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do IDW  i fakultatywnie wg wzoru określonego w  Załącznik 
Nr 5.1 do IDW      lub przedstawienie  życiorysu zawodowego w innej formie jako załacznik Nr 5.1. ; 

 

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do IDW; 

 

- pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej,    

 

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o  udzielenie zamówienia  
albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, 
  

    - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , 

 

- zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów -  Załącznik Nr 7 do IDW; 
 
 

    -  informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek i inny podmiot jeżeli udostępnia na potrzeby realizacji zamówienia 
zasoby finansowe  

 
 

    -  inne, pozostałe dokumenty nie wymienione powyżej , a o których mowa w Cz. I IDW . 
 
Pożądane przez Zamawiającego, jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 
stron wchodzących w skład oferty. 
 
4.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
          nieuczciwej konkurencji.  
 

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), 
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p. 
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14.    WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ 
 

1.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
 
2. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż   
na dwa  (2) dni przed upływem terminu składania ofert. 
 
3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wraz z treścią zapytania wszystkim 
wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz udostępni te informacje na własnej stronie internetowej.  
Udzielając wyjaśnień  - Zamawiający nie ujawnia źródła zapytania. 
 
4.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść SIWZ.  Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ  oraz udostępni ją na własnej stronie internetowej. 
 
5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie 
prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach. 
 
6. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której udostępniona 
będzie niniejsza SIWZ. 
 
15.         ZEBRANIE WYKONAWCÓW 
 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców  w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.   
 
 
 
 

 

16.      OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest  p. Daniela Bereźnicka             
– Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy 
 

Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych wykonawców z Zamawiającym jest  
 

●  forma pisemna- adres:  Urząd Gminy Janowice Wielkie, 58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 
●  poczta elektroniczna:   e-mail: urzadgminy@janowice-wielkie.com 
● tel./faks :  +4875  75 15 124 .      
 
Wszystkie przekazywane oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem poczty 
elektronicznej oraz faksu wymagają potwierdzenia przez stronę otrzymującą ( adresata).  
 

Brak potwierdzenia należy traktować  jako nieskuteczne dotarcie informacji do adresata.  
 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za wniesione w terminie, gdy 
doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.  
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17.     MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
 
1. Ofertę należy wnieść za pośrednictwem np. operatora publicznego do siedziby Zamawiającego: 
Urząd Gminy ,  58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2  lub osobiście do sekretariatu Urzędu 
Gminy –  I piętro ( adres  j. w.),  w nieprzekraczalnym terminie: 
 
 
 
    
 
 
 
2.Ofertę spiętą lub zszytą w jeden dokument, należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej 
przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy dodatkowo opisać :  

 
 

Oferta   -  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej -Komarno 
Nie otwierać przed:   17  maja 2010r. ,  godz. 13:30 

 

 
Decyduje data wniesienia oferty do Zamawiającego. 
 
 
18. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY 
 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu do składania ofert. 
 
2.  Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy.  
 
Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.  
Zamawiający, po otrzymaniu pisemnego powiadomienia oddaje ofertę upoważnionemu wykonawcy. 
 
W przypadku, kiedy nie można w sposób jednoznaczny, bez otwarcia oferty zidentyfikować jej 
właściciela – zwrot oferty następuje dopiero na sesji jawnej , po otwarciu wszystkich, pozostałych 
ofert. 
 
 

19. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego – budynek Urzędu  Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2  
sala konferencyjna – parter  
                 

 
w dniu 

 

 
17  maja   2010 r. 

 
o godz.  

 
13:30 

 

 
 
20. TRYB OTWARCIA OFERT  
 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

 
 

 
do dnia 

  

  
        17  maja 2010 r. 

 
do godz.  

 
13:00  
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2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 
 

a)    nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
b)    zawarte w Formularzu Oferty informacje dotyczące ceny ,  
c)    termin wykonania zamówienia, 
d)    okres gwarancji jakości. 
 
Informacje dotyczące warunków płatności - Zamawiający określił w sposób jednakowy dla 
wszystkich wykonawców.  
Powyższe informacje zostaną odnotowane w Protokole postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
3. Na wniosek wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże 
niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 1. i  2.  
 
 

 

21 . ZWROT OFERTY BEZ OTWIERANIA 
 
 

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy bez  jej otwierania.  
 
22. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
23.      OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 
 

1. Cena podana w ofercie (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT) musi być wyrażona w PLN. 
Cena powinna być skalkulowana w oparciu o załączone Projekty Budowlano-Wykonawcze, 
uszczegółowione Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót -  o których mowa w 
Części III. Opis przedmiotu zamówienia, musi zawierać wszelkie  wydatki oraz ryzyko zwiazane z 
koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia  oraz wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia wynikające wprost z celu umowy określonego Dokumentacją 
projektową , o której mowa wyżej  oraz  koszty robót, usług i czynności nie ujętych w dokumentacji 
technicznej, a których wykonanie niezbędne jest do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, 
 
2. Cena podana w ofercie  jest umowną ceną (= wynagrodzeniem ryczałtowym )  i nie podlega 
waloryzacji w okresie trwania  umowy , z wyłączeniem sytuacji, kiedy w trakcie realizacji kontraktu 
zmianie ulegnie stawka podatku od towarów i usług (Vat). 
 
3. Określona w ofercie umowna cena (=wynagrodzenie ryczałtowe ) zgodnie z art.632 k.c.  „.. pełni 
funkcję ustalonego z góry i ostatecznego wynagrodzenia, bez względu na rzeczywiste nakłady  
pracy i inne nakłady (na przykład: materiałów i sprzętu),które okażą się konieczne do wykonania 
przedmiotu umowy. Ryczałt umowny stanowi zaspokojenie roszczenia wykonawcy o wynagrodzenie 
za wykonanie przedmiotu umowy, nawet wtedy, gdy  w czasie jego określenia nie można było 
przewidzieć rozmiarów i kosztów wykonania jak również wtedy , kiedy okoliczności  te dałyby się 
przewidzieć, ale strony nie uwzględniły ich, bądź też uwzględniły w niedostatecznej mierze „  
 
4. Wszystkie wartości składające się na umowną cenę należy podawać z zaokrągleniem do złotych, 
w układzie wskazanym we    Wzorze Formularza Oferty -   Załączniku Nr 1 do IDW. 
 
5. Przy kalkulowaniu umownej ceny należy uwzględnić możliwość maksymalnego fakturowania za 
wykonane elementy robót  w 2010 r. , kształtującego się na poziomie 5,0 mln zł netto , w tym: 
 w III kw. – sierpień br. – 2,5 mln zł netto  i IV kw. –  do 10 grudnia br. – 2,5 mln zł.  
 

6. Uszczegółowienie zasad rozliczania się stron za realizację przedmiotu zamówienia określone 
zostało   w  Części II.  Kontrakt na roboty . 
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7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.  KRYTERIA OCENY OFERT 
 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
 

a)  zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z  postępowania , 
 

b)  nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium oceny ofert : 
 

Lp Kryterium Znaczenie  procentowe kryterium 
  

1. 
 
Cena umowna (= ryczałtowa)  ( C )  
 podana w ofercie łącznie z podatkiem VAT  
 i wyrażona w PLN 
              
 

 
100%=100 punktów 

 

 

 
3. Oferta z najniżą ceną umowną (=ryczałtową)  otrzymuja 100 punktów.  
Pozostałe oferty oceniane zostaną wg wzoru:  
 
                                            C min      
                           Pi(C) =         Ci        x  100   
gdzie: 

   Pi(C)     -  ilość punktów jakie otrzyma oferta   ”i”   za kryterium  ”cena”,  z zaokrągleniem     
                   ilości punktów do dwóch miejsc po przecinku 

     C min    -  najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert 
     Ci          -  cena oferty ”i” 
     100       -  maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium ”cena” 

 
 
4. Zamawiający udzieli zamówienia temu(tym) wykonawcy(wykonawcom), którego(rych) oferta 
uzyska najwyższą ilość punktów. 

 
5.  Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie  umownej (= ryczałtowej) , Zamawiający wezwie 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego - 
ofert dodatkowych. 
 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen umownych (= ryczałtowych) 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
 

7. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty 
dodatkowe o takiej samej umownej cenie (= wynagrodzeniu ryczałtowym). 
 

8. Zamawiający poprawi: 
 

a)  oczywiste omyłki pisarskie, 
  

b)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych     
     poprawek, 
 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ , nie powodujące istotnych zmian w treści 
oferty 

 

- niezwłocznie zawiadamiając  o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona. 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia poinformować 
Zamawiającego o zgodzie na poprawnienie omyłki , o której mowa  w  c) . 
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9. W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę zagranicznego, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług , który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami ( podatek Vat uiszcza Zamawiający zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów ). 
 
10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
25.      OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ 
 
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się  do wykonawcy o udzielenie w określonym  terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
 
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
 sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu 
wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
 
3. Zamawiający odrzuca ofertę: 
 

a)  wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień                 lub  
b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. 
 
 
26.   UZUPEŁNIENIE OFERTY I WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ    
           OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 

 
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym 
terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w art. 25 ust.1 u.p.z.p., lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust.1, zawierajace błędy 
lub którzy  złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba , że 
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
 
 

27.     TRYB OCENY OFERT  

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym  a wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
 

2. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnie- -
niem   konsekwencji   rachunkowych  dokonanych  poprawek,  inne  omyłki  polegające na niezgo- 
-dności oferty z SIWZ , nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamia- -
jąc o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona. 
 
3.  Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści 
art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 
 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych  przez wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 
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5.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty 
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p., 
 
6. Przedstawienie przez wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania    o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z 
prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków 
przewidzianych prawem. 
 
 

28.    WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
 

1. Zamawiający wykluczy wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia  
stosownie do treści art. 24  ust.1 i ust.2 u.p.z.p. 
 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 
złożyli oferty o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
 

29.     ODRZUCENIE OFERTY 
 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.   
 
2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne        
i prawne. 
 
 

30.      WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
 

 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie wyłącznie 
zasady  i kryteria określone w SIWZ. 
 
2. Zamawiający  udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta  zostanie uznana za  najkorzystniejszą. 
 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
wykonawców, którzy złożyli oferty : 
 

a)  o wyborze najkorzystniejszej oferty,  podając nazwę (firmę), albo  imię i nazwisko,  siedzibę albo  
adres  zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru  
oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny 
ofert i łączną punktację, 

 

b)  o terminie , po upływie którego umowa (=kontrakt na roboty)  w sprawie zamówienia publicznego 
może być zawarta. 
 
4.  Wykonawcy,  którego ofertę wybrano, zostanie wskazane miejsce i zaproponowany termin 
podpisania umowy. 
 
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylać się od zawarcia kontraktu na 
roboty w  sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy- Zamawiający  będzie  mógł  wybrać ofertę  najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzić będą 
przesłanki uniewaznienia postepowania , o których mowa w art. 93 ust.1  u.p.z.p.  
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31 .   UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  
 

 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 
określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.. 
 
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich wykonawców, którzy: 
 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 

 

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert   
- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
 

32.  INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY 
                W     SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA   
 

 
1.   Zgodnie z art. 139 i art. 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

 

zostanie zawarta w formie pisemnej,  
 

a) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej, 

 

b) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej,  

 

c) zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie, 

 

f) podlga unieważnieniu w części wykraczającej  poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia  oraz jeżeli zachodzi co najmniej jedna             
z  przesłanek określonych  w art. 146 u.p.z.p. 

      
2.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się              
o udzielenie zamówienia, których oferta została uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani 
dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt  8. 3 . 
 
3.  Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu: 
 

a)  opłaconą  polisę,  a  w  przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,  że   wykonawca  jest 
     ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie prowadzonej działalności  związanej 
     z przedmiotem zamówienia - w wysokości stanowiącej co najmniej równowartość umownej  ceny 

ofertowej  za wykonanie przedmiotu umowy. 
 

     W przypadku konsorcjum – powyższy wymóg może być przez konsorcjantów spełniony łącznie. 
 

b) aktualny  ( tj.  wystawiony nie wczesniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania oferty ) 
     odpis dokumentu potwierdzony przez wykonawcę za zgodność  z oryginałem , w oparciu o który  
     prowadzona jest działalność gospodarcza i z którego wynika, kto w imieniu wykonawcy  jest 
    upoważniony do reprezentowania  i zaciągania zobowiązań. 
 

     Dotyczy to również podwykonawców, jeżeli Wykonawca w ofercie wskaże ich do pomocy przy 
     realizacji zamówienia, 
 



 

SIWZ_ kanalizacja sanitarna _ Komarno_IV 2010                                                                                                  strona  24 z 79  
                                                                                                                      

c) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby realizujące przedmiot umowy – uprawnień     
o których mowa w punkcie 8.1.3  oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa             
- z terminem ważności co najmniej na dzień składania ofert , 

 
d) kosztorys sporządzony metodą uproszczoną na równowartość umownej ceny (= wynagrodzenia 

ryczałtowego) podanej w swojej Ofercie, po dodaniu kwoty podatku od towarów i usług (Vat) i 
wszystkich innych elementów cenotwórczych uwzględnionych przez wykonawcę przy jej 
obliczeniu .  
Załączona do oferty – wypełniona Tabela Elementów Ryczałtowych musi być spójna ze 
sporządzonym kosztorysem uproszczonym , o którym mowa w  e). 
 

4. Wykonawcy posiadający formę organizacyjno-prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
w przypadku,  gdy wartość kontraktu na roboty  przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału 
zakładowego takiego wykonawcy, zobowiązani będą złożyć przed podpisaniem umowy, uchwałę 
wspólników wyrażającą zgodę na rozporządzenie  
prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wysokości przewyższającej dwukrotnie 
wysokość kapitału zakładowego albo  umowę spółki – w przypadku, gdy umowa spółki wyłącza 
stosowanie art. 230 ustawy –Kodeks spółek handlowych . 
 
5. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w SIWZ  - Części II . Kontrakt na 
roboty . 
 
33.    ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 

1. Wykonawcom oraz innym osobom i podmiotom wskazanym w art. 179 ust. 1 u.p.z.p., jeżeli mają 
lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej. 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 u.p.z.p. 
 
2. Środkami ochrony prawnej są: 
a)  odwołanie           – art. 180 u.p.z.p i następne, 
b)  skarga do sądu   – art. 198a u.p.z.p i następne. 
 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec: 
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia, 
c) odrzucenia oferty odwołującego się.  
 
 

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

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
 
5. Skarga do sądu przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na 
orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej 

 
 

 
 

34.   PODWYKONAWSTWO    
 

Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
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35.    ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ( =KONTRAKTU NA ROBOTY) 
 
 
1. Zamawiający  przewiduje możliwość zmiany zawartej  umowy( =kontraktu na roboty)             
w przypadku : 
 

 

a) zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu  
    zamówienia na osobę (y) spełniającą (e) co najmniej warunki podmiotowe określone w Cz.I. IDW, 
    zmiana lub konieczność  dodatkowego wprowadzenia na plac budowy – podwykonawcy, 
 

b) rezygnacji z wykonania pełnego zakresu rzeczowego objętego zamówieniem w przypadku 
zaistnienia  okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia , wraz      
z jednoczesnym związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia, w oparciu o dostarczoną Tabelę 
Elementów Ryczałtowych i kosztorys ofertowy dostarczony Zamawiającemu przed  podpisaniem 
umowy,    

 

c) wprowadzenia robót zamiennych podczas realizacji umowy wynikających z rzeczywistych 
warunków występujących w trakcie realizacji robót , przy rozliczeniu których obowiązywać będzie 
Tabela Elementów Ryczałtowych stanowiąca załącznik do oferty oraz zapisu kosztorysu 
ofertowego, który Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przed podpisaniem Kontraktu na roboty 
(= umowy)  

 
 

d) wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy ze względu na brak możliwości  dotrzymania 
terminu ukończenia zakresu rzeczowego realizacji umowy- na skutek zaistnienia „siły wyższej",  

     wykopaliska archeologiczne, kolizje z niezainwenatyzowanymi sieciami podziemnymi, 
nieprzewidziane warunki wodno-gruntowe (rzeczywiste poziomy wód, warstwy gruntu 
odbiegające od zakładanych) 

     

e) wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy ze względu na brak wpłaty środków przez 
Instytucję  Zarządzającą w określonym terminie na podstawie art. 490 ust. 1 k.c.  

 

 

f) zmiany stawki podatku od towarów i usług (Vat)  powodującej poniesienie przez wykonawcę    
    rażącej straty lub nieuzasadnionego wzbogacenia się.  
 
2. Zmiany umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do   
kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-
organizacyjną umowy  (np. zmiana rachunku bankowego).  
 
3. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej'' i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania 
robót  z tego powodu, będzie decydował Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji robót, po złożeniu 
pisemnego wniosku Wykonawcy . Decyzja Inżyniera Kontraktu wymaga akceptacji Zamawiającego. 
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36. ZAŁĄCZNIKI DO IDW    
 
 

Załącznikami do Części I. Instrukcji dla wykonawców (IDW)  są następujące wzory: 
 
 

 

lp. oznaczenie załącznika 
 

nazwa załącznika 

1.   
Załącznik nr 1. 
 

 
Wzór Formularza Oferty 

2.  Załącznik nr 1. 1. 
 

Dane kontraktowe – Załącznik do Oferty 
 
 

3.  Załącznik nr 1. 2. 
 

Tabela Elementów Ryczałtowych  
 
 

4.  Załącznik nr 2. 
 

Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu – art.22 ust.1 
 
 

5.  Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia wykonawcy o braku okoliczności 
wykluczenia z postępowaniu – art.24 ust.1 
 

6.  Załącznik nr 4. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych 

4. 
 

Załącznik nr 5. Wzór wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia  
 

5.  Załącznik nr 5.1. 
 

 Wzór CV -  fakultatywny    
     lub 
Życiorys zawodowy w innej formie 
 

 
5. 
 
 

 
Załącznik nr 6. 

 
Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień. 

6. Załącznik nr 7. Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia 
zasobów 
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Załącznik Nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
 
  

                                                                                    FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTYY                
 

                                                                             dla przetargu nieograniczonego     pn. 
  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  we wsi Komarno, Gmina Janowice Wielkie 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Janowice Wielkie , w  imieniu  której działa Wójt Gminy 
                                                                                                                                                   
WYKONAWCA: 
 

1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        
 
lp. nazwa wykonawcy NIP REGON adres wykonawcy 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2. Osoba uprawniona do kontaktów:  
 
imię i nazwisko  

 
adres do wysyłania wszelkiej 
korespondencji  pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą : 

 

nr telefonu   
 

nr telefonu komórkowego   
 

nr faksu  
 

adres e-mail  
 

 
3.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
 

1) zapoznałem(liśmy)  się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia , 
 

2) zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia, dokonałem(liśmy) wizji lokalnej 
      uzyskałem(liśmy) niezbędne i konieczne dane do wyceny oferty i nie wnoszę(simy) żadnych    

uwag i zastrzeżeń, 
 

3) gwarantuję wykonanie całości  w/w zamówienia zgodnie z treścią:  
     SIWZ,  wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  
 

4)  cena umowna (=ryczałtowa) mojej (naszej) oferty za realizację całości zamówienia opisanego   
Projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz ich uszczegółowieniem Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, odpowiedziami na pytania,  będącego 
przedmiotem postępowania wynosi:   

    
                                                 

                                              
                                     …………....................................  PLN,                  ( cenę  łącznie z podatkiem Vat 

                                                                                                                                                    podać w złotówkach) 
             
            w której zawarty jest podatek od towarów i usług (Vat) wg obowiązującej stawki ……….% 
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5) akceptujemy bez zastrzeżeń terminy płatności określone w klauzuli 14.7. w Części II.  

Kontrakt  na roboty    

 6)  akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Kontrakt na roboty - Części II . SIWZ   
 

7) wymagany  termin zakończenia Kontraktu: 28 miesięcy od daty rozpoczęcia robót , w tym      
       czas na ukończenie robót -  16 miesięcy , lecz nie dłużej niż do 30.09.2011 r. oraz okres 
       zgłaszania wad wynoszący 12 miesięcy licząc od dnia uzyskania Świadectwa Przejęcia dla 

            całości robót objętych przedmiotem zamówienia 
 

8) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  
 

9) akceptujemy, iż okres okres zgłaszania wad jest tożsamy z okresem rękojmi za wady 
fizyczne – 12 miesięcy  oraz, że  od dnia uzyskania Świadectwa Przejęcia dla całości robót 
objętych przedmiotem zamówienia  – pozostanę (pozostaniemy) odpowiedzialnym (i)  przez 
60 miesięcy za wady z tytułu gwarancji jakości – zgodnie z Karta gwarancyjną (wzór w  
Części II. SIWZ - Rozdział V). 
12 miesięcy z okresu gwarancji jakości biegnie równolegle z okresem rękojmi za wady 
fizyczne, pozostałe 48 miesięcy biegnie samodzielnie po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

        10) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się      
zawrzeć Kontrakt na roboty (=Umowę) w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania  
umowy - zgodnie  z treścią pkt. 12 IDW, 

 

        11)  składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się                  
              o udzielenie zamówienia,*  
 

        12)  w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę   
               konsorcjum, lub inną równoważną umowę, zgodną z treścią SIWZ, * 
 

        13)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca lub Współwykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie       
               złożonej    w celu udzielenie niniejszego zamówienia, 
 

 

          14)  na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych       
               (tekst jednolity -Dz. U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655, z późn.zm. ), żadne z informacji  

zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów          
       o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności 
innym uczestnikom postępowania:* 

 
 

 
         
 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

lp. oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od do 
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13)  nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /        
        zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części niniejszego zamówienia  
 
 
 

 
  *  niepotrzebne skreślić 
 
 
 
4.Podpis(y):                                                                

 
 

lp. nazwa(y) 
wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

miejscowość  
i  data 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lp.         nazwa części 
 

nazwa podwykonawcy 
              ( jeżeli jest znana na tym etapie) 
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Załącznik Nr 1.1.  – Dane kontraktowe  
 

 

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY-  DANE KONTRAKTOWE 
 

    
                                                                          dla przetargu nieograniczonego     pn. 

  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Komarno, Gmina Janowice Wielkie 
 
 

 
Klauzule Warunków 

Ogólnych Kontraktu lub 
Warunków Szczególnych 

 

Nazwa i adres Zamawiającego                 1.1.2.2  
               1.3 

    Gmina Janowice Wielkie        
     58 – 520 Janowice Wielkie 
     ul. Kolejowa 2  
     woj. dolnośląskie  
    
 

Nazwa i adres Wykonawcy                1.1.2.3 
               1.3 

 

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

 

…………………………………………………… 

 

 

Nazwa i adres Inżyniera                 1.1.2.4  
                1.3     (w trakcie wyłaniania) 

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3  
16 miesięcy na ukończenie zakresu 
rzeczowego zadania , lecz nie dłużej niż do 
30.09.2011 r.  

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 
12 miesięcy od wydania Świadectwa 
Przejęcia dla całości zadania. 
 

Okres rękojmi za wady 1.1.3.10 
Oznacza okres tożsamy z Okresem 
Zgłaszania Wad, liczony od dnia wystawienia 
Świadectwa Przejęcia  dla całości zadania 

Prawo rządzące Kontraktem                   1.4 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej 

Język Kontraktu                  1.4 Język polski 

Język porozumiewania się                 1.4 Język polski 

Kwota zabezpieczenia należytego 
wykonania Kontraktu 4.2 

10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
(łącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy     
w  PLN (= Kontrakcie na roboty) 

Okres na powiadomienie o 
wszelkich błędach lub innych 
wadach znalezionych w 
wymaganiach Zamawiającego 

                  5.1  28 dni  od daty Rozpoczęcia 

Normalne godziny pracy 6.5  6:00  ÷  22:00 
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Kara umowna za opóźnienie 
8.7 

 

0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej      
(z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy 
dzień opóźnienia, płatne w PLN 
 

Maksymalna kwota kar umownych 
za opóźnienia  8.7 

10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej      
(z VAT) określonej w Akcie Umowy 

Minimalna kwota Przejściowego 
Świadectwa Płatności, 
 

14.6 

Zatwierdzona kwota kontraktowa określona 
w Akcie Umowy (netto) podzielona przez 
czas na ukończenie (wyrażony w 
miesiącach)  

Waluta płatności 14.15  PLN  (  w złotych polskich)  

Okresy na przedłożenie dowodów 
ubezpieczenia, stosownych polis                   18 Nie później niż w dniu podpisania Aktu 

Umowy ( = Kontraktu na roboty)                        

Suma ubezpieczenia: 
ubezpieczenie budowlano - 
montażowe 

18  100  % wartości kontraktu ( brutto) 

 Ubezpieczenie maszyn 
budowlanych i ciężkiego sprzętu, 
w tym urządzeń własnych i 
podwykonawców 

18 
Do pełnej wartości odtworzenia maszyn 
używanych na placu budowy/montażu+ koszt 
Dostarczenia sprzętu na plac budowy 

Minimalna kwota ubezpieczenia 
od roszczeń osób trzecich  
 

18 
100 000 PLN 
na  jedno zdarzenie bez limitu zdarzeń        
                                      

 

Podpis:............................................................................................................................. 

występujący w charakterze:................................................................................................. 

należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz: 
.................................................................................................................................................... 

 

Data: ............................... 
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Załącznik nr 2 –  Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  
                             o  których mowa w art.22.ust.1 ustawy z 29.01.2004-Prawo zam. publicznych   
                    
  
 

ZAMAWIAJĄCY:    Gmina Janowice Wielkie, w  imieniu  której działa Wójt Gminy 
WYKONAWCA: 
 
lp. nazwa(y) wykonawcy(ów) 

 
adres(y) wykonawcy(ów) 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

O Ś W I A D C Z A M (Y),   Ż E: 
 

 

Stosownie do treści art. 44  w zw. z art. 22 ust.1 pkt 1÷ 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. -Dz. U. Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zm. ): 
 
 
 

1- spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  we wsi Komarno, Gmina Janowice Wielkie 
 

2-   posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 
      zamówieniem 
 

3-   posiadam(my)  wiedzę i doświadczenie  
 

4-   dysponuje(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   
      osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  
 

5-   znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
       
i/lub posiadam(my) pisemne zobowiązanie innych  podmiotów do oddania mi(nam) do dyspozycji 
niezbędnych zasobów w zakresie: * 

- *  wiedzy i doświadczenia,                                     - *  potencjału technicznego ,  
- * osob zdolnych do wykonania zamówienia,          - * zdolności finansowych  

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia  . 
 
 

*    niepotrzebne skreślić 
PODPIS(Y):                                  
 

lp. nazwa(y) wykonawcy(ów) 
[pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów)] 

nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

miejscowość  
i  data 
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OŚWIADCZAMY , 
ŻE  BĘDZIEMY KORZYSTAĆ Z NASTĘPUJĄCYCH ZASOBÓW: 
 
1. Wiedza i doświadczenie z zakresie  ………………………………………………………………………...… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
zostanie udostępniona przez  *  …………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
2. Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia ..…………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
zostanie udostępniona przez  *  …………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
3. Zdolność finansowa w zakresie  ..…………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
zostanie udostępniona przez  *  …………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Na potwierdzenie powyższego przedstawiamy pisemne zobowiązanie wskazanych wyżej 
podmiotów do oddania nam do dyspozycji wyżej wymienionych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia ( Załącznik Nr 7 do IDW) 
 
*  należy podać nazwę podmiotu, który zobowiązał się do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia        
 
 
 
PODPIS(Y):               
 

lp. nazwa(y) wykonawcy(ów) 
[pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów)] 

nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 3 –  Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków braku podstaw do                  
                             wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa  
                             w art.24. ust.1  i  ust.2  ustawy z 29.01.2004- Prawo zamówień publicznych 
                               
 
ZAMAWIAJĄCY:     Gmina Janowice Wielkie , w imieniu której działa Wójt Gminy                                            
 
WYKONAWCA: 
 
lp. nazwa(y) wykonawcy(ów) adres(y) wykonawcy(ów) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

O Ś W I A D C Z A M (Y),   Ż E: 
 
Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 
pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 
dokumenty te mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817): 
 
 
1- spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Komarno, Gmina Janowice Wielkie 
    

  
2- wobec mnie(nas)  nie występuje jakakolwiek podstawa do wykluczenia  z powodu niespełnienia 
warunków, w których mowa w art. 24 ust. 1  oraz ust. 2 Ustawy . 
 
 
 
PODPIS(Y): 
 

lp. nazwa(y) wykonawcy(ów) 
[pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów)] 

nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

miejscowość  
i  data 

 
 

  
 
 
 
 
 

  

 

   do złożenia oświadczenia są zobowiazani również podwykonawcy, biorący udział 
w realizacji  zamówienia i  pod warunkiem , że figurują  w Ofercie. 
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Załącznik Nr 4 –     Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych   
 
ZAMAWIAJĄCY:     Gmina Janowice Wielkie , w imieniu której działa Wójt Gminy                                            
WYKONAWCA: 
 

lp. nazwa(y) wykonawcy(ów) adres(y) wykonawcy(ów) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

WYKAZ   WYKONANYCH   ROBÓT  BUDOWLANYCH w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. 

 

 
 
OŚWIADCZAM (Y), że w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert 
wykonaliśmy następujące roboty budowlane zgodne z wymogiem określonym w pkt 8. 1.2 IDW 
 
 

Data wykonania L.p. Rodzaj 
robót    

 

Wartość 
 wykonanych 

 robót budowl. 
(z Vat) 

 [w tys. PLN] 

początek  
(data) 

koniec 
 (data) 

Miejsce 
wykonania  

Dokument 
potwierdzający, 
że roboty 
zostały 
wykonane 
zgodnie z 
zasadami sztuki 
budowl.  i 
prawidłowo 
ukończone  
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Uwagi: 
 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzający, że wymienione w tabeli 

roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone . 

 
2. Dokumenty,  o których mowa wyżej winny być opisane w sposób jednoznaczny, której roboty 

budowlanej 
    dotyczą. 
 
3. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający wykonanie wymienionych robót zgodnie            

z zasadami sztuki  budowlanej i prawidłowo ukończonych  skutkuje nie uznaniem jej przez 
Zamawiającego. 

 
4.  W przypadku wykazania wartości wykonanych robót  w walutach innych niż PLN-  należy podać 

kwotę     w PLN , przeliczając kwotę wartości wykonanych robót rozliczanych w innych walutach 
na  PLN wg kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 
protokolarnego odbioru zadania. 

 
5.  Wykaz wypełniają Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

będącego przedmiotem postępowania  oraz Wykonawcy, którzy korzystają z wiedzy              
i  doświadczenia innych podmiotów.  

 
 
 
 
 
PODPIS(Y): 
 

L.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik Nr 5 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU 
ZAMÓWIENIA  

 

 
pn.     Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Komarno, Gmina Janowice Wielkie   
 
ZAMAWIAJĄCY: Gmina  Janowice Wielkie  , w  imieniu  której działa Wójt Gminy                                       
WYKONAWCA: 
 
 

1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
       

 

lp. nazwa wykonawcy NIP REGON adres wykonawcy 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
OŚWIADCZAM (Y), że przy realizacji zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 
 
 
 

l.p. 
 

imię i nazwisko zakres wykonywanych 
czynności potwierdzający 
spełnienie warunków 
określonych w punkcie 8. IDW 

kwalifikacje i doświadczenie  zawodowe  *   
potwierdzające spełnienie warunków 
określonych w punkcie 9.  1.3.  IDW 

 
OSOBY , KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
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OSOBY , KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAĆ WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W 

WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  ( należy podać również podstawę do dysponowania osobami ) 
  

 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

 

   
  *      Wykonawca może wykazać kwalifikacje i doświadczenie  zawodowe załączając  CV  dla poszczególnych osób 
             uczestniczących w postępowaniu , np.  wykorzystując w tym celu załącznik Nr  5.1 

 
 
 
PODPIS(Y): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lp nazwa(y) 
wykonawcy(ów) 

imię i nazwisko osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów)  

miejscowość  
i  data 
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Załącznik Nr 5.1  – wzór  CURRICULUM VITAE  -  fakultatywny      lub   
                                 Życiorys zawodowy w innej formie                                                                                    
 
Proponowane stanowisko:    

1. Nazwisko:    
2. Imię:       
3. Narodowość:     
4. Adres (tel./fax/e-mail):      
5. Wykształcenie: 
6.  Znajomość języka polskiego (dotyczy Kierownika Budowy  (= Kontraktu) 

Należy podać czy  Kierownik Kontraktu posiada biegła znajomość  języka polskiego w mowie i piśmie, czy 
też Wykonawca na swój koszt zatrudni  tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe 
tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Kierownikiem Kontraktu. 
 
 
7. Aktualne zatrudnienie: (nazwa firmy, siedziba, tel., fax, e-mail):     

8. Lata doświadczenia zawodowego:  
9.  Posiadane uprawnienia, przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego:   
10. Doświadczenie zawodowe: 

 

Okres: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)  

Nazwa firmy: 

 
 

Stanowisko:  

Projekt: 

 
 

Zakres pracy: 

 

 

 

 

 

Okres: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)  

Nazwa firmy:  

Stanowisko:  

Projekt: 

 
 

Zakres pracy: 
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Okres: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)  

Nazwa firmy: 

 
 

Stanowisko:  

Projekt: 

 
 

Zakres pracy: 

 

 

 

 

 

Okres: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)  

Nazwa firmy: 

 
 

Stanowisko:  

Projekt: 

 
 

Zakres pracy: 

 

 

 

 

  

 

Podpis:............................................................................................................................. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 

Data: ............................... 
 

PODPS(Y): 

 

lp nazwa(y) 
wykonawcy(ów) 

imię i nazwisko osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów)  

miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 6 –  Wzór oświadczenia wykonawcy o posiadaniu uprawnień  
                               
 
ZAMAWIAJĄCY:     Gmina Janowice Wielkie, w imieniu której działa Wójt Gminy                                             
 
WYKONAWCA: 
 
lp. nazwa(y) wykonawcy(ów) adres(y) wykonawcy(ów) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

O Ś W I A D C Z A M (Y),   Ż E: 
 

 
Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 
pkt 7)  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 
dokumenty te mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817): 
 
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego pn.  
 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Komarno , Gmina Janowice Wielkie 
         

 

wymienione w Załączniku nr 5, posiadają wymagane doświadczenie zawodowe , wymagane 
uprawnienia  do wykonywania samodzielnych funkcji  w budownictwie  oraz  wymaganą aktualną  
przynależność do właściwej Izby Inżynierów   Budownictwa   
  
 
 
PODPIS(Y): 
 

lp. nazwa(y) wykonawcy(ów) 
[pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów)] 

nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 7 –  Wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów  
 
 
ZAMAWIAJĄCY:     Gmina  Janowice Wielkie , w imieniu której działa Wójt Gminy                                           
 
PODMIOT: 
 

lp. nazwa(y) wykonawcy(ów) adres(y) wykonawcy(ów) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

O Ś W I A D C Z A M (Y),   Ż E: 
 

 
Stosownie do treści art. 26  ust.2b  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U.  z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) , zobowiązuję (emy) się do oddania  
Wykonawcy (Wykonawcom  występującym wspólnie) – 
 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
( wpisać nazwę Wykonawcy) …………………………………………………………………………………………………………. 
 
mającego (mających)  siedzibę  w  …………………………………….. przy ul. ………………………… 
do dyspozycji zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postaci: 
 
 
1- osób zdolnych do wykonania zamówienia  * 
     wskazanych w wykazie stanowiącym Załącznik  Nr 5 do Oferty w postępowaniu na realizację 

zadania pn.  
     Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Komarno, Gmina Janowice Wielkie  

 
         

Lp.  Imie i nazwisko Zakres wykonywanych czynności 
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2- wiedzy  i doświadczenia  - robót budowlanych * 
   wskazanych w wykazie stanowiącym Załącznik  Nr 4 do Oferty w postępowaniu na realizację    

zadania pn.  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Komarno, Gmina Janowice Wielkie  
 

         
Lp. Rodzaj roboty budowlanej  Przedmiot roboty 

budowlanej  
Odbiorca 
 

Miejsce 
wykonania   
 
 

Odbiorca  
(nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) 
 

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

 
 
3- zdolności finansowej  * 
 
_________ 
 *    
W przypadku, gdy zasoby, o których mowa wyżej zostaną  udostępnione Wykonawcy  
( Wykonawcom wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) przez różne podmioty ,     
zobowiązanie w formie Oświadczenia , którego  wzór  stanowi Załącznik Nr 7 do IDW złoży 
oddzielnie każdy z Podmiotów udostępniających. 
 
W sytuacji , gdy Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie)  korzysta 
np. tylko z osób danego podmiotu - przy pozostałych  zasobach wskazanych w pkt. 2. i pkt. 3.  
niniejszego Oświadczenia wpisuje „ nie dotyczy”. 

 
 
PODPIS(Y): 
 

lp. nazwa(y) wykonawcy(ów) 
[pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów)] 

nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

miejscowość  
i  data 
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CZĘŚĆ II .  WZÓR KONTRAKTU  NA  ROBOTY 
 

 
 
Spis treści:  

 

Rozdział  1                 Akt umowy 
Rozdział 2  Warunki ogólne kontraktu 

Rozdział 3  Warunki szczególne kontraktu 

Rozdział 4  Wzór gwarancji  należytego wykonania kontraktu  

Rozdział 5  Wzór karty gwarancyjnej 
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ROZDZIAŁ 1.     AKT UMOWY 
 
 
Projekt  pn.  

 
. 

 
 
 
 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  DLA WSI KOMARNO 
 

GMINA JANOWICE WIELKIE 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIWZ_ kanalizacja sanitarna _ Komarno_IV 2010                                                                                                  strona  46 z 79  
                                                                                                                      

KOTRAKT NA ROBOTY …….. /341-2/2010 
  

zawarty został w dniu ................. pomiędzy: 
Gminą Janowice Wielkie  , z siedzibą: 58-520 Janowice Wielkie , posiadającą NIP 611 -010-77-65      
i Regon 2308211664 ,  w imieniu której działa 
Jerzy Grygorcewicz- Wójta  Gminy Janowice Wielkie 
przy kontrasygnacie  
Elżbiety Stasiak       - Skarbnika Gminy Janowice Wielkie 
 
zwaną dalej Zamawiającym , z jednej strony,  
a 
............................................................................................................................... 
z siedzibą .............................................................................................................. 
działającym  na podstawie ……………………………………………………… 
posiadającym NIP …………..    i  Regon  ……………. 
reprezentowanym przez  
...............................................................................................................................  
zwanym dalej  Wykonawcą ,  z drugiej strony, 
o następującej treści: 
 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.  Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej dla wsi Komarno – Gmina Janowice Wielkie , realizowane 
zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych 
Projektowanych przez Zamawiającego - FIDIC -  „czerwona książka” . 
 
Zamawiający przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie      
w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego -zgodnie z przepisami ustawy               
z 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych. 

Na potrzeby niniejszego kontraktu ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w niniejszym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano 
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

 
2.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część    

niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 
a) opis przedmiotu zamówienia: 

1- Projekty Budowlano-Wykonawcze, 
2- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót   
3- Dokumentacja geotechniczna  

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami  
      i jej modyfikacjami, 
c)   niniejszy Akt Umowy, 
d)   warunki Szczególne Kontraktu  
e) warunki Ogólne Kontraktu          

    f)  Oferta Wykonawcy wraz z jej załącznikami,  w tym: Tabela Elementów Ryczałtowych  z 
jednostkowymi cenami robót zagregowanych, kosztorys ofertowy  

       h)  inne dokumenty będące częścią  Kontraktu, w tym  karta gwarancyjna. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej 

zgodności z postanowieniami Kontraktu. 
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4. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę,           
w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy:  

     zatwierdzoną Kwotę Kontraktową  (łącznie z VAT): 

  
 .............................................  PLN 
    

     słownie  …………………………………………………………… 

 
w tym należny podatek od towarów i usług (Vat)   wg stawki  …….. %   
 
stanowi kwotę  ………….. PLN       ...............................  
 
Słownie ................................................................................................................................. PLN ) 
 
 

5. Zapłaty  będą dokonywane w PLN  na konto bankowe Wykonawcy: 

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

6. Kontrakt został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,          
z  tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.  

 
7. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.  
      Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 
 
               ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA                    

Podpisano i opatrzono pieczęcią                            Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

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

 

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

 

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

 (podpisy osób upoważnionych )                                                  (podpisy osób upoważnionych )                 

 

Pieczęć Zamawiającego                                                            Pieczęć  Wykonawcy                                          

Data podpisania  …………………………………              Data podpisania  ………………………………… 
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ROZDZIAŁ 2.   WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  
 
 
Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych 
przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i 
opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération 
Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Genewa15, 
Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, dostępne pod 
adresem:  

SIDIR 
PL 00-124 Warszawa, ul. Długa 44/50   
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: biuro@ sidir .pl    www.sidir.pl 

Na Warunki Kontraktu składają się Część I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego oraz Część II – "Warunki 
Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych 
przez Zamawiającego i na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez 
osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.  
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ROZDZIAŁ 3.    WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne 
nie stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją 
klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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  Spis treści : 
 
Klauzula  1.    Postanowienia ogólne  

Klauzula  4.    Wykonawca 

Klauzula  6.    Kadra i robotnicy 

Klauzula  7.    Urządzenia. Materiały i wykonawstwo   
Klauzula 10.    Przejęcie przez Zamawiającego 

Klauzula 11.   Odpowiedzialność za wady 

Klauzula 12.   Obmiary i wycena 

Klauzula 13.   Zmiany i korekty 

Klauzula 14.   Cena kontraktowa i zapłata 

Klauzula 15.   Rozwiązanie kontraktu przez Zamawiającego 

Klauzula 16.   Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę 

Klauzula 18.   Ubezpieczenie 

Klauzula 20.   Roszczenia, spory i arbitraż 

Klauzula 21.   Działania kontrolne i sprawdzające 

Klauzula 22.   Klauzule końcowe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIWZ_ kanalizacja sanitarna _ Komarno_IV 2010                                                                                                  strona  51 z 79  
                                                                                                                      

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron            
tj. Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu. 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych             
i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu 
podanym w Warunkach Ogólnych. 
 
 
KLAUZULA 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.1 Definicje 
1.1.1 Kontrakt 
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.1  „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, 

Dokumentacje projektowe, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne 
dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach 
używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa 
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów 
ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. 

               Dz.U. Nr 223 ,poz.1655, z późniejszymi zmianami) 
 
1.1.1.3   ”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w 

Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić 
określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach 
Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

 
Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.4    ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 

Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie „Oferta” 
należy je zastąpić  określeniem „Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia  do „Oferty” w 
niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Formularza Oferty”. 

 
Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.5    „Specyfikacja techniczna”  oznacza dokument zatytułowany  „Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót, włączony do kontraktu, zawierający opis robót zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  

                   wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
Nr 202, poz.2072, z późniejszymi zmianami) 

 
1.1.1.6    „Rysunki” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach 

Kontraktu występuje określenie „Rysunki”  należy je zastąpić określeniem 
„Dokumentacja projektowa” i wszelkie odniesienia do Rysunków w tych Warunkach 
oznaczać będą odniesienie do Dokumentacji projektowej. 

 
Klauzulę 1.1.1.7 skreśla się jako nie mającą zastosowania. 
 
Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.8 ”Dokumenty ofertowe " oznaczają  Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które 

Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty.  
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Klauzulę 1.1.1.10 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.10 „Przedmiar robót’ oznacza specyfikację orientacyjnego zakresu rzeczowego              

i ilościowego  robót założonych do wykonania w ramach Kontraktu . 
 
Wprowadza się następującą Definicję: 
 
1.1.1.11 „Dokumentacja projektowa”  oznacza dokumentację służącą do opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót           
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. Nr 202,poz. 2072,            
z późniejszymi zmianami.   

 
1.1.1.12  „Aneks do Kontraktu” – oznacza dokument tak zatytułowany wprowadzający do 

postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione przez Strony i wyłącznie w zakresie, o których 
mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie z 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 r. –Dz.U.Nr 223, poz.1655,             
z późniejszymi zmianami).  

                   Aneks do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego         
i Wykonawcę. 

 
1.1.1.13   „Karta gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca udzieli        
                   gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem Kraju,  
                   w  szczególności z przepisami ustawy Kodeks Cywilny. 
 
1.1.1.14 „Opis przedmiotu zamówienia” jest to opracowanie tak zatytułowane, stanowiące     

część niniejszego Kontraktu, obejmujące Dokumentację projektową   i Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót. 

                          

1.1.2  Strony i Osoby 
 
1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie 

Budowlanym ( tekst jednolity z 2006 r.- Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz.1118, z późniejszymi 
zmianami )  osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

 
1.1.2.4 ”Inżynier” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje 

również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego”, „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego” 
oraz „Inwestora zastępczego”. Równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier 
Kontraktu. 

 
Wprowadza się następującą Definicję: 
 

1.1.2.11. „Lider” – wykonawca reprezentujący wykonawców wspólnie realizujących przedmiot 
Kontraktu, zgodnie z pełnomocnictwem i umową konsorcjum lub umową równoważną. 

 
1.1.3. Daty, próby, okresy i ukończenia 
 
Klauzulę 1.1.3.5 „Świadectwo przejęcia” skreśla się i zastępuje następująco: 
 

1.1.3.5       „Świadectwo Przejęcia” oznacza świadectwo, wystawione na mocy Rozdziału 10.                      
                  i  oznacza Protokół Odbioru Końcowego w rozumieniu Prawa Kraju. 
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1.1.3.7      „ Okres zgłaszania wad” – na końcu niniejszej definicji dodaje się następujące zdanie: 
Okres zgłaszania wad jest tożsamy z  okresem rękojmi za wady fizyczne .  

 
Wprowadza się następującą Definicję: 
1.1.3.10      „ Okres rękojmi za wady” oznacza okres tożsamy z Okresem Zgłaszania wad  i wynosi 

12 miesięcy od daty wystawienia odpowiednio Świadectwa Przejęcia dla całości robót. 
 
 

1.1.4. Pieniądze i płatności 
 
Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.4.1    „Zatwierdzona  kwota Kontraktowa” – oznacza cenę Oferty wraz z należnym podatkiem 

VAT , zatwierdzona w Kontrakcie na realizacje i ukończenie robót oraz usunięcie 
wszelkich wad. 

 
Klauzulę 1.1.4.6 skreśla się jako nie mającą zastosowania. 
Klauzulę 1.1.4.10 skreśla się jako nie mającą zastosowania. 
Klauzulę 1.1.4.11 skreśla się jako nie mającą zastosowania. 
 
Wprowadza się następujące Definicje: 
 

1.1.4.13  ”Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych na warunkach 
określonych w ustawie z 29.01.2004 r. –Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r.- Dz.U 
.Nr 223, poz.1655, z późniejszymi zmianami)  bądź wynikających z zapisów klauzuli 13. 
Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. 

 
1.1.4.14  ”Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera w uzgodnieniu            

z  Zamawiającym zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych, 
uzupełniających i/lub  i zamiennych zgodnie z przepisami ustawy z 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. z 2007 r.- Dz.U .Nr 223, poz.1655, z późniejszymi zmianami)        
w oparciu o klauzulę 13. 

                Negocjacje z Wykonawcą nie wstrzymują realizacji poleceń Inżyniera . 
 
1.1.4.15    „Cena jednostkowa” – cena jednej jednostki przedmiaru  zakresu zagregowanego robót 

( tzn. wykonania na „ gotowo ”,bez uwzględnienia prac odtworzeniowych –jeżeli takie 
występują , ujętego w danej pozycji podanej przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym  

                 z wyłączeniem podatku od towarów i usług (VAT). 
 
Inne Definicje 
 
1.1.6.1      „Dokumenty Wykonawcy” na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 
                  W tym w szczególności wszelką dodatkową dokumentację  wykonawczą wykonaną 

przez Wykonawcę na polecenie Inżyniera, a niezbędną dla prawidłowego wykonania 
Robót oraz dokumentację powykonawczą, instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji.  

 
Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.2       „Kraj”  oznacza Rzeczpospolitą Polską,  na terytorium której znajduje się Teren Budowy, 

gdzie mają być wykonywane Roboty objęte Kontraktem. 
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Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
Na końcu Klauzuli  1.1.6.6. dodaje się następujący tekst: 
                  Oznacza zabezpieczenie w rozumieniu przepisów art.147-151 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych służące pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lun nienależytego 
wykonania Kontraktu na roboty. 

 
Wprowadza się następujące Definicje: 
 

1.1. 6.10    „Prawo Budowlane”  oznacza ustawę z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. z  2006 r. 
Dz.U. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) i towarzyszącymi rozporządzeniami 
wykonawczymi, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie     
i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów 
administracji publicznej w tych dziedzinach. 

 
1.1.6.11    „Projekt Budowlany”  oznacza element Dokumentacji projektowej, którego zakres         i 

forma jest zgodna  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r.             
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 
1133, z późniejszymi zmianami), stanowiący podstawę wydania pozwolenia na  budowę.    

 

1.1.6.12    „Pozwolenie na budowę ” oznacza ostateczną decyzje administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie  i prowadzenie budowy zgodnie z ustawą z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane 
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami). 

 
1.1.6.13    „Dziennik Budowy”  oznacza  urzędowy dokument, w którym rejestruje się przebieg 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 
953 wraz  z późniejszymi zmianami).    

1.1.6.14 „Projekt Wykonawczy”  oznacza element Dokumentacji projektowej zgodnie              
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót oraz programu funkcjonalno -użytkowego ( Dz. U. Nr 202,  poz.2072, z późn.zm). 

 
1.1.6.15 ”Książka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie 

Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót. 
 
1.1.6.16  „Sąd powszechny”- gdziekolwiek w niniejszych warunkach występuje określenie  

„Arbitraż ”  należy je zastąpić  określeniem  „sąd powszechny” . Wszelkie odniesienia do 
arbitrażu występujące w Warunkach Ogólnych oznaczać będą sąd powszechny              
w szczególności w całej Klauzuli 20 oraz jej tytule. 

  
 
1.2   Interpretacja 
                Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zadnie Klauzuli 1.2 : 
                 W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie „Koszt + rozsądny zysk”  
                 wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą  (2%) tego Kosztu.   
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1.3   Przepływ informacji  
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 
1.3          Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 
   przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej i każdorazowo 

potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją. 
               Za podpunktem (b) dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c) dostarczone w dni pracy Zamawiającego poniedziałek –piątek w godzinach 7:00  do 
15:00 , z tym że dostarczenie ich w godzinach późniejszych będzie skutkowało uznaniem, 
że dotarły do Zamawiającego następnego dnia roboczego. 
 
 

Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się następujący tekst:  
W przypadku przekazania zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń powiadomień i żądań 
przy użyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy będą liczone 
wtedy od dnia, w którym pisemne ich  potwierdzenie dotarło do strony zainteresowanej. 

 
                Prawo i język 
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.4  (a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 

(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 
 

1.5   Pierwszeństwo dokumentów 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje 
następująco: 
 

             W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną        
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, 
jak dokumenty, które modyfikują. 

 

1.6   Akt Umowy 
Klauzulę 1.6  skreśla się i zastępuje następująco: 
1.6 Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że 

wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń 
przez Zamawiającemu zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

 
1.7 Cesje  
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.7          Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobę trzecią.   
               Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  
               na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego. 

1.8     Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:    
          

              Razem  z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera   
Kontraktu  zgodnie z Klauzulą 8.1 [ Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma Projekty 
Budowlano-Wykonawcze, Dokumentacje geotechniczną  oraz egzemplarz Pozwolnia na 
Budowę, wydane przez właściwy Organ, a także zgłoszenie robót budowlanych, jeżeli  taki 
przypadek będzie miał miejsce. 

              Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie         
z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 



 

SIWZ_ kanalizacja sanitarna _ Komarno_IV 2010                                                                                                  strona  56 z 79  
                                                                                                                      

 
Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 
 

             Wykonawca przedłoży  Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia  takie rysunki, świadectwa, 
obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone została w Specyfikacjach 
Technicznych lub jak wymagane jest przez Inżyniera. 

              W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzeniu takich dokumentów , 
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu 
lub kosztu .   

 
1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 
Klauzulę 1.10 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach ceny kontraktowej  określonej w 
Klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa ] pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 
Wykonawcy oraz autorskie majątkowe prawa zależne. 
Zamawiający może wykorzystać Dokumenty Wykonawcy- utwory ( w rozumieniu ustawy z 
04.02.1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)  w całości lub we fragmentach na 
następujących polach  eksploatacji: 
a) w zakresie wykorzystania w całości lub części Dokumentów Wykonawcy dla potrzeb 

prowadzonych Robót, 
b) dokonywania zmian Dokumentów Wykonawcy w szczególności dla celów ukończenia, 

użytkowania, konserwacji lub napraw Robót, 
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentów Wykonawcy- wytwarzanie 

dowolna techniką egzemplarzy utworu, w tym szczególnie techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, dla których Dokumenty Wykonawcy 
utrwalono- użyczenie oryginału lub egzemplarzy w całości lub w części, 

e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentów Wykonawcy- publiczne wyświetlenie, 
wystawienie, odtworzenie, 

f) korzystanie z dokumentów Wykonawcy przy pomocy komputerów i innych 
elektronicznych narzędzi, 

g) umieszczenie i rozpowszechnianie przez Internet. 
 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych na wymienione powyżej pola eksploatacji jest 
nieograniczone w zakresie  terytorialnym i czasowym. 

 
1.14 Solidarna odpowiedzialność 
W  Klauzuli 1.14   wprowadza się następujące zmiany:  
Skreśla się podpunkt (c) i  zastępuje następująco: 

c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 
Kontraktu   ( z okresem Gwarancji jakości włącznie) bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób. 

 Dodaje się punkt (d) w następującym brzmieniu: 
d) Lider, jako osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa przez pozostałe osoby     

wspólnie realizujące Kontrakt, będzie miał prawo do zaciągania zobowiązań, do 
przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania  instrukcji na rzecz i w 
imieniu wszystkich tych osób razem i każdego z osobna. 
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KLAUZULA 2.   ZAMAWIAJĄCY 
 
2.1.    Prawo dostępu do terenu budowy 
Akapit pierwszy niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

2.1.     Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu i władania wszystkimi częściami terenu 
budowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia Aktu Umowy. Przekazanie terenu budowy 
może odbywać się etapowo. 
Jeżeli na mocy Kontraktu wymaga się od Zamawiającego aby dał Wykonawcy w 
użytkowanie jakikolwiek fundament, konstrukcję, urządzenie lub środki dostępu, to dokona 
tego w czasie w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
 

Akapit drugi niniejszej klauzuli skreśla się. 
 

Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco: 
W przypadku gdy zwłoka w  przekazaniu Terenu Budowy nastąpi z winy Zamawiającego to 
Wykonawca, powiadomi o tym Inżyniera i  będzie miał prawo do wydłużenia czasu z 
powodu takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [ Przedłużenie czasu na ukończenie], 
jeżeli ukończenie jest lub zostanie opóźnione. 
 

2.2   Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”.  
 

KLAUZULA 3.   INŻYNIER 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 
Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst: 
 Inżynier może zaproponować wprowadzenie poprawek do wszystkich części kontraktu (w 

tym do dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego), które są w jego 
opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek części 
kontraktu zostaną wprowadzone zgodnie z klauzulą 13 [Prawo do zmian]. 

 

Na końcu trzeciego akapitu dodaje się następujący tekst: 
Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków 
czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych: 

      
(a)      klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 
(b)      klauzula 4.4. [Podwykonawcy] 
(c )     klauzula 5.    [wyznaczenie podwykonawcy] 

              (d)      klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 
(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 
(f) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 
(g) klauzula 12.3 [Wycena] 
(h) klauzula 13    [Zmiany i korekty] 
 (i) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 
 

3.4       Zmiana Inżyniera 
Skreśla się ostatnie zdanie. 

 

KLAUZULA 4. WYKONAWCA 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
W  klauzuli 4.1 w wprowadza się następujące zmiany: 
Skreśla się drugi i trzeci akapit i i zastępuje następująco:         

               Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
przed podpisaniem Kontraktu. 
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              W przypadku złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
formie gwarancji lub poręczenia – Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania  

              zabezpieczenia zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia do treści i/lub formy zabezpieczenia lub 
poinformuje o akceptacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez zastrzeżeń. 

              Wykonawca spełni wymagania Zamawiającego w wyznaczonym terminie. Niespełnienie 
wymagań Zamawiającego  w terminie będzie oznaczało naruszenie przez Wykonawcę 
Warunków Kontraktu i w konsekwencji postanowienia Klauzuli 15 [ Rozwiązanie Kontraktu 
przez Zamawiającego]  będą miały zastosowanie.              

              Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz wnoszone jest na jednym dokumencie.              
   

              Zabezpieczenie wykonania winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego. Zabezpieczenie wykonania musi być wykonalne na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie miało formę załączoną do Warunków 
Szczególnych lub inną zatwierdzona przez Zamawiającego.  

 

              W  sytuacji, gdy zabezpieczenie wniesiono w innej formie  niż pieniądz i jednocześnie         
w sytuacji wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie  na 28 
dni przed upływem terminu ważności dostarczyć dokument przedłużający ważność 
obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści 
tożsamej z dokumentem, który zostanie zastąpiony pod rygorem realizacji uprawnień 
wynikających  zabezpieczenia. 

 
 

Ostatnie zdanie Klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:  
            Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób: 

 

(a) 70% wysokości zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 
wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót.  
(b) 30% wartości zabezpieczenia po wydaniu Świadectwa Wypełnienia Rękojmi. 
(c) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 
15(piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady i po wydaniu Świadectwa 
Wykonania dla całości robót. 
(d) Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w 
pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
 

Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, pozostawiając w 
dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału 
dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie. 
 

Jeżeli na podstawie  jednego lub kilku następujących po sobie Aneksów do Kontraktu 
ulegnie zmianie zatwierdzona kwota kontraktowa  o więcej niż 5%  wartości – to 
Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy na zwiększoną wartość Kontraktu w terminie 14 dni od podpisania 
Aneksu do Kontraktu. Zapis ten stosuje się dla każdego kolejnego zwiększenia wartości 
Kontraktu o kolejne 5% zatwierdzonej kwoty kontraktowej. 
 

W przypadku nie wywiązania  się Wykonawcy z niniejszego obowiązku-Zamawiający 
uprawniony będzie do zgłoszenia roszczenia do całej kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania Kontraktu. 
 

           Koszt uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu obciąża Wykonawcę. 
 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
Na zakończenie  klauzuli 4.3 dodaje się tekst: 
            Jeżeli  Wykonawca lub  Przedstawiciel Wykonawcy nie władają biegle językiem polskim lub 

językiem angielskim  to Wykonawca winien zapewnić obecność kompetentnego tłumacz w 
czasie wszystkich godzin pracy. 
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4.4 Podwykonawcy 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4. 
Po pierwszym zdaniu dodaje się następujące.             
           Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną 

zgodę Inżyniera i Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy 
przedstawiający cześć zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy 
wraz ze wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.  

 

W podpunkcie (a) niniejszej Klauzuli skreśla się następujący tekst  
           „… ani na podzlecenie , dla którego Podwykonawca jest wymieniony w Kontrakcie”. 
 

Na końcu podpunktu (b)  dodaje się następujące sformułowanie: 
           „Zgoda   Inżyniera i akceptacja Zmawiającego zostaną udzielone w ciągu 14 dni” . 
 

Dodaje się dodatkowe    podpunkty (e), (f), (g) , (h) i dodatkowy tekst:  
 (e)  zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za zgodą  

Zamawiającego;  
 (f) Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem  winien przedłożyć Zamawiającemu umowę 

lub projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający ,      
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę  umowy    z Podwykonawcą 
lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych      
w umowie lub w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń  będzie 
się uważało, że Zamawiający zaakceptował treść umowy, 

(g)   umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna zawierać w szczególności 
termin obowiązywania umowy , zakres robót przekazanych do podwykonania, kwotę  
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

(h)  płatności w stosunku do Podwykonawców musza być zgodne z przepisami ustawy –
Kodeks Cywilny. 

 
Na końcu Klauzuli 4.4  dodaje się: 

                 Do płatności dla Podwykonawców stosuje się postanowienia Klauzuli 5.4 [Dowody płatności]   
              

4.5.   Cesja korzyści z podzlecenia  
Ostatnie zdanie Klauzuli 4.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
                Cesja dokonana zgodnie z powyższymi zapisami klauzuli 4.5  nie może zawierać 

postanowień, które będą wyłączały lub ograniczały odpowiedzialność Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za roboty wykonane przez Podwykonawcę od chwili, kiedy cesja wejdzie 
w życie. 

 

4.7    Wytyczenie 
Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 

          Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym  
          i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu    

powykonawczą dokumentację geodezyjną, w ilościach wskazanych przez Inżyniera.  
      

4.8    Procedury bezpieczeństwa 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 
Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 
               oraz dostarczyć Zamawiającemu, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót 
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budowlanych, określoną w programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan dla 
zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa. 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 
(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, 
uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację. 
 

4.9    Zapewnienie jakości 
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 

W terminie 14 dni od wejścia w Zycie Kontraktu na roboty Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi szczegóły tego systemu i  zawierające: 
(a) procedur ry zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy, 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakości, 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane, 
(d)     procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 
zarządzania  jakością. 
 

               Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia 
jakości w terminie 21 dni od przekazania Inżynierowi systemu zapewnienia jakości . 

                   
 

4.10 Dane o Terenie Budowy 
Dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 [ Dane o terenie budowy] następujące słowa 
                 .... i istniejącą infrastrukturą techniczną,.  
 

4.18 Ochrona środowiska 
Akapit drugi skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i 
płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 
całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, oraz weźmie pełną 
odpowiedzialność za odprowadzenie ścieków pochodzących ze wszystkich miejsc z Terenu 
Budowy, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
Wykonawca będzie zobowiązany do szczególnego przestrzegania  zaleceń i wytycznych 
zawartych    w stosownych dokumentach stanowiących element Dokumentacji projektowej , 
wymogów ochrony środowiska, w tym przepisów prawa w odniesieniu do środowiska – 
podczas prowadzenia  prac na obszarach siedliskowych objętych programem  NATURA 
2000. 
 

4.19 Elektryczność, woda i gaz  

Skreśla się tekst klauzuli 4.19 i zastępuje następująco: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 
może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu 
przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie 
inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę 
konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.  
 

 
4.20    Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie 
Klauzulę 4.20  skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  
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4.21     Raporty o postępie  
Do klauzuli 4.21 wprowadza się następujące zmiany: 
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz będą 
sporządzane i przedkładane Inżynierowi w ilościach uzgodnionych z Inżynierem, w terminie 
7 dni od zakończenia miesiąca. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) , (j) , (k) i tekst w brzmieniu:: 
oraz 
(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie 

będą, według klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz 
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż], 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności]  
       w odstępach miesięcznych. 
(k)   uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z wymogami klauzuli 8.3  
       [ Program] . 
       Harmonogram powinien być wykonany oddzielnie dla każdego Odcinka oraz zbiorczy 

dla całego Kontraktu. Harmonogram powinien obejmować okres zrealizowany oraz 
prognozę z rozbiciem na najbliższe 12 miesięcy oraz podział na kwartały do końca 
realizacji Kontraktu.  

       Harmonogram powinien być aktualizowany co miesiąc. 
 

Miesięczny Raport o postępie powinien być zatwierdzony przez Inżyniera przed 
wystawieniem Przejściowego Świadectwa płatności za dany miesiąc i dostarczony 
Zamawiającemu najpóźniej z przejściowym Świadectwem Płatności. 

 
W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę  raportu  
o postępie , Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, 
w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania 
przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo        
o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel 
może również uczestniczyć w spotkaniach . 
 
Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza 
miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o 
takim dodatkowym spotkaniu z (7) siedmiodniowym  wyprzedzeniem, podając jego 
powody. 
 

Dodaje się nową Klauzulę 4.25 Dziennik Budowy w następującym brzmieniu 
4.25 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje 
będą wprowadzane do Dziennika Budowy tylko przez osoby właściwie umocowane zgodnie z 
polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do dziennika  Budowy nie zwalniają Stron oraz 
Inżyniera Kontraktu ze stosowania się do wymagań Klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, 
że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera oraz potwierdzone na piśmie. 
Wszystkie wpisu do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego , Wykonawcę lub Inżyniera Kontraktu będą natychmiast 
zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie 
działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polski Prawem Budowlanym  oraz z 
Kontraktem. 
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Dodaje się nową Klauzulę 4.26   Zabezpieczenie przylegających nieruchomości w brzmieniu: 
4.26     Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 
unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną 
za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 
posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 
odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 Istniejące instalacje , w brzmieniu: 
4.27       Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
słupy i linie elektryczne i telefoniczne, światłowody, gazociągi, wodociągi, odwodnienie i 
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 
uszkodzić istniejące instalacje. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 
będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, życia i bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów 
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 
 
Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 
wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi 
inne prace nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 
podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  

 

Dodaje się nową klauzulę 4.28  Identyfikacja wizualna UE , w brzmieniu: 
 

4.28      Identyfikacja wizualna UE  
Objęte działaniami Promocji – nie dotyczy wykonawcy niniejszego Kontraktu. 
 

KLAUZULA 5. WYZNACZENI PODWYKONAWCY 

6.4      Dowody płatności 
Do Klauzuli 5.4 wprowadza się następujące  zmiany: 
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Klauzuli skreśla się słowa „ Inżynier może zażądać od 
Wykonawcy ” i zastępuje się słowami: „Inżynier żąda od Wykonawcy” . 
 

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu dodaje się następujący tekst w brzmieniu: 
Dowodem będą oświadczenia Podwykonawcy o tym, że Wykonawca nie ma wobec niego 
zaległości  płatniczych w odniesieniu do robót rozliczeniowych z Wykonawcą  w oparciu o 
poprzednie Przejściowe Świadectwo Płatności. Oświadczenia te muszą być złożone 
przez osoby uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy. 
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Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 
                Powyższe zapisy dotyczą nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale wszystkich 

Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie.  
 
KLAUZULA 6. KADRA I ROBOTNICY 

6.2         Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 
koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz 
wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając 
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i 
wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami 
przyjętymi przez Wykonawcę do sporządzenie Kosztorysu ofertowego. 
          

6.8. Kadra Wykonawcy 
Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż oraz 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
 

6.9 Personel Wykonawcy 
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do 
wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem 
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą 
liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy w brzmieniu: 
6.12  Zagraniczny personel i robotnicy 
              Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli 

jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń 
na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.  

 

KLAUZULA 7.  URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 

7.4 Próby 
Na końcu Klauzuli 7.4 dodaje się następujące zdanie: 
               Wykonawca każdorazowo informuje Zamawiającego o miejscu i terminie wszystkich prób 

rozruchowych oraz odbiorców. 
          

KLAUZULA 8.    ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE 

8.1 Rozpoczęcie Robót 
Niniejszą klauzulę 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
              Inżynier, z wyprzedzeniem nie mniej niż 7 dni, wyda i doręczy Wykonawcy powiadomienie 

o Dacie Rozpoczęcia. Data Rozpoczęcia jest tożsama z terminem przekazania Terenu 
Budowy. Przekazanie to nastąpi protokolarnie w obecności wszystkich zainteresowanych 
Stron.   
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Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót skoro tylko będzie to wykonalne po Dacie 
Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez 
opóźnień. 
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, w zgodzie 
z Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie 
na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone 
następujące dokumenty: 
(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 

8.2 Czas na Ukończenie 
Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 
 Czas na Ukończenie Robót  podany jest w Załączniku do Oferty.  

8.3          Program 
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy program w formie uzgodnionej z 
Inżynierem najpóźniej 3 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 
[Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię 
programu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów 
Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu, z podziałem na odcinki. Razem z takim 
programem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu 
Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć, zawierającą ich 
charakterystykę. 
Podczas przygotowywania Harmonogramu należy w pełni uwzględnić niekorzystne 
warunki atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie 
zimowym. Harmonogram przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe 
wstrzymanie powinien być zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie 
zwalnia Wykonawcy od zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z Czasem 
na Ukończenie. 
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego programu, koszty wszelkich opóźnień 
poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek 
pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez 
Wykonawcę. 
 

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę na żądanie Inżyniera.  
 

Pierwsze zdanie  drugiego akapitu Klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje się  następująco: 
               Jeżeli Inżynier w ciągu 10 dni od daty otrzymania takiego programu nie powiadomi 

Wykonawcy o zakresie swoich zastrzeżeń w stosunku do niezgodności programu               
z Kontraktem, to Wykonawca winien działać zgodnie z tym programem, z uwzględnieniem 
wszelkich innych zobowiązań kontraktowych.    

 
8.7         Kary za zwłokę 
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu Klauzuli 8.7 skreśla się i zastępuje następująco: 
              Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar za opóźnienie w następujących 

przypadkach:  
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(a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% Zatwierdzonej 

kwoty kontraktowej – za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu 
upływu Czasu na ukończenie (Klauzula 8.2)  do dnia ukończenia robót określonego w 
Świadectwie Przejęcia dla całości robót. 

(b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w Okresie Zgłaszania Wad ( tożsamy z 
okresem rękojmi za wady fizyczne) , za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1 % 
Zatwierdzonej kwoty kontraktowej, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad. 

Na końcu Klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 
W razie obowiązku uiszczenia przez Wykonawcę kary za zwlokę jej wysokość może być 
potracona przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego  Wykonawcy. 
 

W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją poniesionych szkód, 
Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z 
Kodeksu Cywilnego        

Poza wymienionymi karami za zwłokę Zamawiający będzie upoważniony do naliczania    
Wykonawcy kar umownych za: 
(a) odstąpienie od Kontraktu z  przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w  
     wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, 
(b) w sytuacji odstąpienia od Kontraktu przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do dochodzenia nie tylko kary za  
ostawienie, ale wszelkich kar naliczonych Wykonawcy do chwili skutecznego 
odstąpienia. 

 
KLAUZULA 9.    PRÓBY KOŃCOWE 
 

Dodaje się nową Klauzulę 9.5 Szkolenie. 
9.5 Szkolenie 
                   Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego dotyczące  eksploatacji    

i obsługi obiektów. Roboty nie będą uważane za zakończone dla umożliwienia przejęcia 
zgodnie z Klauzulą 10.1 dopóki szkolenie takie nie zostanie przeprowadzone. 
Wykonawca wystawi zaświadczenie o nabyciu przez uczestników szkolenia wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do obsługi urządzeń.  

 
KLAUZULA 10.    PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
10.1. Przejęcie Robót i Odcinków 
Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 
 Przed wystąpieniem o wystawienie  Świadectwa Przejęcia dla Robot, Wykonawca 

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić 
wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie  od właściwych władz lokalnych. 

                

KLAUZULA 11.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY  
 

11.4    Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 
W pierwszym  zdaniu pierwszego akapitu skreśla się wyrażenie „ rozsądnym czasie” i zastępuje się 
wyrażeniem: 
              „ terminie określonym w karcie gwarancyjnej stanowiącej Rozdział 5.”  
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11.9    Świadectwo Wykonania 
Na  końcu Klauzuli 11.9. dodaje się następujący zapis: 

Świadectwo Wykonania nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań z tytułu gwarancji jakości. 
Okres Zgłaszania Wad jest tożsamy z okresem rękojmi za wady fizyczne.  

 

11.10 Niewypełnione zobowiązania 
Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 

Roboty objęte są okresem rękojmi za wady na podstawie Karty Gwarancyjnej. 
Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji zgodnie z postanowieniami 
Kodeksu Cywilnego.  
Zamawiający w okresie rękojmi za wady  będzie organizował przeglądy. 
Istnienie wady Strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia 
wady. 
W razie braku osiągnięcia porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia wady – 
Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wady.  
W razie braku usunięcia wady w uzgodniony lub wskazany powyżej sposób lub w terminie 
uzgodnionym lub wyznaczonym przez Zamawiającego – Zamawiającemu przysługiwać 
będzie kara umowna w wysokości określonej w Załączniku do Oferty za każdy dzień 
opóźnienia. 
 
Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady będą usuwane przez Wykonawcę na      
jego koszt, o ile nie powstały z winy Zamawiającego. 

 
Jeżeli pojawi się wada lub uszkodzenie , to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio 
powiadomiony przez Zamawiającego. Po usunięciu wady przez Wykonawcę Zamawiający 
powinien poświadczyć  pisemnie usunięcie wady lub uszkodzenia. 
Po zakończeniu okresu rękojmi Zamawiający wyda Świadectwo Wypełnienia Rękojmi, 
które będzie stanowić podstawę zwrotu 30% wysokości zabezpieczenia należytego 
wykonania. 

 

KLAUZULA 12.    OBMIARY I WYCENA 
 
12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 
Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1: 

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, będzie prowadził i przechowywał 
Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie 
codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Inżynierem, 
potwierdzanych przez Inżyniera  zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed 
zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia 
ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Książki 
Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu.  
Książka obmiarów przygotowana przez Wykonawcę  winna być sprawdzona i podpisana 
przez Inżyniera w terminie do (3) trzech dni  od jej otrzymania. 
 

Obmiary dla robót liniowych muszą być potwierdzone przez geodetę , w sposób  na przykład: 
ilość i średnica studni zabudowanych, długość i średnica rurociągów) . 
  

12.2 Metoda obmiaru 
Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje Techniczne, przy czym w 
przypadku braku określenia sposobu obmiaru wykonanych odcinków rurociągów kanalizacji 
grawitacyjnej - długość należy mierzyć  w osi studni. 
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12.3      Wycena 
W Klauzuli 12.3 wprowadza się zmianę . 
Dodaje się jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli: 
 Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji robót zagregowanych ,określonych w kosztorysie 

ofertowym i sporządzonej przez Zamawiającego tabeli wybranych pozycji robót 
zagregowanych  - są stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom.  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst: 
Wykonawca zgłasza w dzienniku budowy roboty podlegające zakryciu. 
Roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające  będą wykonywane na podstawie protokołu 
konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po podpisaniu umowy na roboty 
dodatkowe lub aneksu do Kontraktu . 
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające ustalone będzie na 
podstawie zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego kosztorysu 
szczegółowego z zastosowaniem następujących zasad i czynników cenotwórczych. 

 

(a) cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym lub wypełnionej tabeli 
wybranych przez Zamawiającego pozycji robót zagregowanych , o ile dany rodzaj robót w 
nim występuje, 
 

(b) stawek roboczogodziny, cen materiałów i sprzętu, wskaźników cenotwórczych i 
parametrów do kosztorysowania określonych w kosztorysie ofertowym, o ile dany rodzaj 
robót w nim nie występuje, 
 

 (c) cen materiałów i najmu sprzętu na poziomie nie przekraczającym poziomu średnich cen 
krajowych - z okresu ich wbudowania lub użycia wg cenników Sekocenbudu oraz faktur 
zakupu na materiały nie występujące w cenniku, o ile dane materiały lub praca sprzętu nie 
występują w kosztorysie ofertowym lub zestawieniu materiałów na roboty objęte niniejszym 
Kontraktem. 
 

KLAUZULA  13.      ZMIANY I KOREKTY 

13.1.  Prawo do zmian 
W klauzuli 13.1 w punkcie (a) na końcu niniejszego punktu dodaje się następujące stwierdzenia: 

Zmianę przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania  
zamówienia , przy  czym  konieczna do wykonania praca nie stanowi zamówienia 
dodatkowego w rozumieniu przepisów ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. z 2007 r. Dz.U. Nr 223 , poz. 1655 , z późniejszymi zmianami) , a ewentualne 
wynagrodzenie Wykonawcy z  tytułu wykonania takich prac nie przekroczy 5% wartości 
zamówienia podstawowego. 

 

W punkcie (d) na końcu niniejszego punktu dodaje się następujące stwierdzenie:  
 Rezygnację z części pracy w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie 
wykonanie danej części zamówienia, wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia 
(odpowiednio do wyceny kosztorysie ofertowym) . 

Poniższe punkty od ( g ) do ( ) dodaje się po literze (f) w Klauzuli 13.1 : 
 

(g)  zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w Ofercie do realizacji   przedmiotu  
    zamówienia na osobę (y) spełniającą (e) co najmniej warunki podmiotowe określone w    

Cz.I. IDW , zmiana lub konieczność  dodatkowego wprowadzenia na plac budowy – 
podwykonawcy 

 

 (h) rezygnacji z wykonania pełnego zakresu rzeczowego objętego zamówieniem w przypadku     
zaistnienia  okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia , 
wraz z jednoczesnym związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia, w oparciu              
o zamieszczone wyceny dostarczone przed podpisaniem kontraktu na roboty              
( tj. kosztorys ofertowy , zagregowane ceny jednostkowe) 
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(i) wprowadzenia robót zamiennych podczas realizacji Kontraktu na roboty wynikających              
z rzeczywistych warunków występujących w trakcie realizacji prac – nie powodujących 
zmian   w wysokości ceny umownej  wpisanej do kontraktu na roboty , 

 

(j) zmiana przedmiotu kontraktu na roboty  w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonania zamówienia, przy czym konieczna do wykonania praca nie stanowi 
zamówienia dodatkowego w rozumieniu przepisów u.p.z.p., a ewentualne wynagrodzenie  
wykonawcy z tego tytułu nie przekroczy łącznie  5% 

 

(k) wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy ze względu na brak możliwości  
dotrzymania terminu ukończenia rzeczowego realizacji kontraktu na roboty - na skutek 
zaistnienia „siły wyższej", braku lub błędów  w dokumentacji projektowej, w oparciu          
o którą Wykonawca realizuje roboty, wykopaliska archeologiczne, kolizje              
z niezainwenatyzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane warunki wodno-
gruntowe (rzeczywiste poziomy wód, warstwy gruntu odbiegające od zakładanych), 
wydane  decyzje i zalecenia stosownych organów wydane w trakcie realizacji kontraktu na 
roboty  - w związku z prowadzeniem prac na obszarach NATURA 2000,  

 

(l)   wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających    
wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami              
i warunkami technologicznymi określonymi dla robót, które miałyby być wykonane w tych 
warunkach;  konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań  
technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji 
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwiązań groziło nie 
wykonaniem lub wadliwym  wykonaniem projektu – dotyczy  możliwości  wydłużenia 
terminu realizacji zakończenia i/lub zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych w 
punktach b), c) lud d). 

 
 

(m) zmiany stawki podatku od towarów i usług (Vat)  powodującej poniesienie przez 
wykonawcę  rażącej straty lub nieuzasadnionego wzbogacenia się.  

     

Na końcu akapitu czwartego dopisuje się zdanie: 
Wprowadzenie zmian w żadnym razie nie może spowodować odstępstwa od przekazanego, 
zatwierdzonego Projektu Budowlanego, chyba że Inżynier uzna to za konieczne. 
Wprowadzona zmiana nie może spowodować pogorszenia jakości wykonywanych Robót.  

 
   
13.2 Procedura wprowadzania Zmian 
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

Każda Zmiana mająca wpływ na: 
(a) zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ;    
 lub 
(b) przedłużenie Czasu na Wykonanie;                            
 lub 
(c) zmianę  zakresu prac 
musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu nie 
może być podpisana później niż 45 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Robót . 
 

13.5 Kwoty Tymczasowe   
Skreśla się Klauzulę 13.5  jako nie mającą  zastosowania. 
13.6 Prace dniówkowe 
Skreśla się  Klauzulę 13.6 jako nie mającą zastosowania. 
 

13.8    Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 
Skreśla się Klauzulę 13.8 jako nie mającą zastosowania.  
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KLAUZULA 14.     CENA  KONTRAKTOWA  I  ZAPŁATA 

14.1  Cena Kontraktowa 
Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

i oprócz podatku od towarów i usług (VAT) , który zostanie zapłacony w kwotach 
należnych według przepisów prawa polskiego w sprawie podatku od towarów i usług 
(VAT), obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

Skreśla się punkt (d). 
 
14.2.    Zaliczka 
Klauzulę 14.2 skreśla się jako nie mającą zastosowania.  
 
14.3    Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
Na początku niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem Kontraktu formę i treść Rozliczeń 
wykazujących szczegółowo kwoty, do których Wykonawca uważa się za uprawnionego, 
wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być 
zgodne z obowiązującymi wytycznymi RPO WD 2007-2013 Poradnik dla Beneficjenta oraz 
wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w tym 
szczególnie dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu 
nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. 
Faktury Wykonawcy musza być sporządzone odrębnie dla wartości kwalifikowanych            
i niekwalifikowanych, dla robót podstawowych , uzupełniających, zamiennych i 
dodatkowych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie Klauzuli 14.6 oraz w układzie 
dla poszczególnych Zadań : 
 A. Budowa ujęcia wody podziemnej, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz 
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kopaniec 
 

B. Budowa ujęcia wody podziemnej, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz 
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kromnów (Wola Kromnowska)  
 

C. Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, stacji uzdatniania wody-  dla 
miejscowości Stara Kamienica i Kromnów. 
 

D. Budowa pompowni strefowej w Kromnowie 
 

E. Budowa wysokosprawnej, mechaniczno-biologicznej  oczyszczalni ścieków wraz z 
utylizacją osadów ściekowych o przepustowości średniodobowej Q= 200m3/dobę  i 
docelowej Q śrd = 247 m3/dobę  w miejscowości Stara Kamienica 
 

              F.  Część drogowa na terenie oczyszczalni ścieków 
 

G.  Sieć międzyobiektowa na terenie oczyszczalni ścieków 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności   
musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

W akapicie drugim skreśla się punkty (c) i (d) jako nie mające zastosowania. 

14.4    Plan płatności 
 Klauzulę 14.4  skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca opracuje plan płatności w ciągu 21 dni od wejścia w życie Kontraktu i uzyska 
akceptację Inżyniera i zatwierdzenie Zamawiającego dla planu płatności. Każdy plan 
płatności powinien obejmować: plan płatności dla poszczególnych Zadań wymienionych od 
A do G w Klauzuli 14.3   oraz plan dla całego Kontraktu. 
Wykonawca wraz z raportem o postępie robót co kwartał  dostarczać będzie Inżynierowi 
przewidywany szczegółowy plan obejmujący okres zrealizowany, prognozę z rozbiciem na 
kolejne kwartały dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w 
ramach Kontraktu , aż do czasu, kiedy zostanie wystawione Świadectwo Przejęcia do 
Robót.  
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Przewidywane plany płatności będą składane w okresach kwartalnych . 
Plan płatności będzie przekazywany w formie i w czasie wskazanym przez Inżyniera  

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 
Klauzulę 14.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 
Na końcu pierwszego akapitu Klauzuli 14.6. dodaje się: 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych w układzie dla poszczególnych Zadań od A do G, o 
których mowa w Klauzuli 14.3. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące 
wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie  
wytycznych dla RPO WD 2007-2013 Poradnik dla Beneficjenta oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inżynier poda Wykonawcy 
dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb 
sporządzania Rozliczeń. 
Każdorazowo do Świadectwa Płatności Przejściowych  i Końcowego muszą być dołączone 
obmiary dla robót liniowych potwierdzone przez Geodetę. 

 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: 
„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” 

zastępuje się wyrażeniem: 
„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie 
mógł wystawić” 

 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 
Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą 
niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego 
Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty 
może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania 
Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody 
Zamawiającego. 

 

14.7   Zapłata 
Skreśla się  tekst Klauzuli 14.7  i zastępuje następująco:  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną przez  Inżyniera Kontraktu w   
Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury Wykonawcy wystawionej w oparciu o prawidłowo wystawione     

              i zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty uzasadniające żądanie zapłaty. 
              Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

kwotą zapłaty.   
 

              Zamawiający posiada prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwot przysługujących 
mu od Wykonawcy z tytułu roszczeń: 
(a) podwykonawców w stosunku do Zamawiającego zgodnie z art.6471 §5  Kodeksu Cywilnego, 
(b) Zamawiającego w oparciu o Klauzulę 8.7 [Kary za zwłokę] 

14.8  Opóźniona zapłata 
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 
będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), 
obliczonych od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za  
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okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do 
dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 
 

14.9   Wypłata kwoty Zatrzymanej 
Klauzulę 14.9 skreśla się jako nie mającą zastosowania. 
 

14.10  Oświadczenie po Ukończeniu 
Na końcu Klauzuli 14.10 dodaje się  następujący tekst  w brzmieniu: 
                Razem z rozliczeniem końcowym Wykonawca złoży pisemne zwolnienie ze zobowiązań 

od wszystkich Podwykonawców potwierdzające ,że należności za podzlecone roboty 
zostały terminowo i w odpowiedniej wysokości zapłacone przez Wykonawcę. 

 
14.15 Waluta płatności  
Po pierwszym zdaniu Klauzuli 14.15 dodaje się następujący tekst: 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, dokonywane będą w PLN. 
Skreśla się punkt (a) Klauzuli. 
W punkcie (b) skreśla się wyrażenie „ i ich udziałach” . 
 
Dodaje się nową Klauzulę 14.16 Gwarancja zapłaty – w brzmieniu: 
14.16 Gwarancja zapłaty 
Zgodnie z zapisami ustawy z 09.07.2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w przypadku 
wystąpienia Wykonawcy z żądaniem wystawienia gwarancji płatności ustala się, że: 
 

(a) pierwszy wyznaczony termin do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż 30 dni 
       roboczych  od wystąpienia Wykonawcy,               

(b) dodatkowy termin będzie nie krótszy niż 14 dni roboczych od otrzymania wystąpienia 
Wykonawcy 

 

                    (c) Strony po podpisaniu umowy ustalają wspólnie wysokość gwarancji zapłaty za roboty     
budowlane, zgodnie z zapisami Ustawy z 09.07.2003 r.  

 (d)  koszt  uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca z zastrzeżeniem art.4 Ustawy i o koszt ten 
mogą być pomniejszone jego należności. 

 KLAUZULA 15.   ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego 
Skreśla się Podpunkt  (d)  Klauzuli 15.2 i zastępuje następująco: 

 (d) podzleci Roboty Podwykonawcy, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego    
      lub sceduje kontrakt  

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 
 Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania 
Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu 
zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu do dnia, w którym dowiedział się o jego 
rozwiązaniu. 

Jako trzeci akapit Klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 
              W razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków  wynikających z Kontraktu, 

przez które rozumie się nie wykonanie jego postanowień -Zamawiający może odstąpić od 
Kontraktu bez wypowiedzenia. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez 
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Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu 
wykonania części Kontraktu do dnia, w którym dowiedział się o jego rozwiązaniu.  

 
KLAUZULA 16. ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ 
                              
16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 
Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach  
                „... tak szybko, jak to będzie możliwe”  dodaje się następujące słowa: ”jednak nie później 

niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 
 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania. 
 

KLAUZULA 18.   UBEZPIECZENIA 

18.2   Ubezpieczenie robót i Sprzętu Wykonawcy  
Do Klauzuli 18.2  wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu po słowach „ nie mniejszą niż”  
Dodaje się następujący tekst w brzmieniu: 
                kwota wskazana w Załączniku do Oferty obejmująca w szczególności  
 

KLAUZULA 20.  ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ 

20.1    Roszczenia Wykonawcy 
Wprowadza się następującą zmianę do niniejszej klauzuli 20.1 : 

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach 
„zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania 
Zmian]”. 

Na końcu Klauzuli 20.1 dodaje się akapit w brzmieniu: 
 W żadnym przypadku zgłoszenie przez Wykonawcę roszczenia na mocy Klauzuli 20.1  lub 
wystąpienie przez niego na drogę sądową przeciwko Zamawiającemu nie będzie uprawniało 
Wykonawcy do zaniechania prowadzenia dalszych Robót, zgodnie z Klauzulą 8.2 [Czas na 
ukończenie] . 
 

20.2 Powołanie komisji rozjemczej  
Zmienia się nazwę na „Sąd Powszechny”  i pierwszy akapit otrzymuje nowe brzmienie : 

Spory, które  nie zostały rozstrzygnięte polubownie będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego  

 
20.3 do 20.8   Skreśla się jako nie mające zastosowania . 
 
Dodaje się nową Klauzulę 21. Działania kontrolne i sprawdzające – w brzmieniu:  
 
  
KLAUZULA 21. DZIAŁANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJĄCE 
 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 
instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, 
jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. 



 

SIWZ_ kanalizacja sanitarna _ Komarno_IV 2010                                                                                                  strona  73 z 79  
                                                                                                                      

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, 
wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 
 

Dodaje się nowa Klauzulę 22. Klauzule końcowe – w brzmieniu 

KLAUZULA 22.  KLAUZULE KOŃCOWE 
 
22.1  Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 
publicznych , w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013: 

 (a)  dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  
Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia 
za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za 
wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej  
z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z 
Zamawiającym. 

 (b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych 
wydatków handlowych;  
Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje nie wymienione w 
głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się 
na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi 
oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju 

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to 
zastosowanie będzie miała klauzula 15. 
 
22.2   Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny  i jako solenny doradca zgodnie 
 z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od 
składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które 
zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani 
przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 
 
22.4 Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie       
z przepisami ustawy z 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień 
Kontraktu w stosunku do treści Oferty są możliwe wskutek wystąpienia  choćby jednej okoliczności 
opisanych w punkcie 36Instrukcji dla Wykonawców.  
Wprowadzenie zmian postanowień Kontraktu w stosunku do treści oferty powodowanych innymi 
okolicznościami niż przewidziane jest niedozwolone. 
Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej,  
w szczególności przepisów ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 
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ROZDZIAŁ 4 
 
 

WZÓR GWARANCJI  
NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 

 
 
 Dla:   Gmina Janowice Wielkie ,  58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 

 
dotyczy:     
 
      Kontraktu   Nr …………341-2/2010 
  
      pn.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Komarno, Gmina Janowice Wielkie  

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres ,KRS, Regon, NIP, kapitał zakładowy ] 
niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu : …………… 

jako  Gwarant gwarancji na zlecenie [nazwa i adres Wykonawcy, KRS, Regon, NIP ,kapitał 
zakladowy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], stanowiącej 
zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, bezspornie , po 
otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.  

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków 
Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, lub 
w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między 
Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z 
niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, 
uzupełnieniu lub modyfikacji.  

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w 
wysokości  100%  do 30.dnia  od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robot, a następnie 
w wysokości 30%  do 15.dnia po wystawieniu Świadectwa Wykonania.  

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej 
Polskiej i  podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

Sporządzono :    ……    miejscowość, data ………………………………………… 

Nazwisko i imię:     ……………………………………………………………… 

W imieniu                ……………………………………………………………… 

 

 

Podpis:                     …………………………………………………………….. 

 
pieczęć Instytucji  wystawiającej  Gwarancję 
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ROZDZIAŁ 5 
 

                                                   WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ  
 
Wykonawca Kontraktu realizowanego w ramach Projektu pn. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Komarno ,Gmina Janowice Wielkie 
…………………………………………. 
 
 (nazwa,adres KRS,Regon,NIP,kapitał zakładowy) 
 
będący Gwarantem udziela gwarancji jakości 
 
Zamawiającemu: Gmina Janowice Wielkie , 58-520  Janowice Wielkie, ul.Kolejowa 2 
NIP 611-010-77-65       Regon 2308211664 
będącej  Uprawnionym z tytułu gwarancji . 
 
 

§ 1. 
Przedmiot i termin gwarancji jakości 

 

1.  Niniejsza gwrancja obejmuje roboty wykonane w zakresie  Kontraktu Nr …….                                              
 realizowanego w ramach Projektu pn.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Komarno, 
Gmina Janowice Wielkie. 
Gwarancja obejmuje również maszyny i urządzenia. 

1. Gwarant odpowiada  wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały  
przedmiot gwarancji określony w ust.1, w tym także za części realizowane przez 
Podwykonawców. Gwarant jest  odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich 
zobowiązań, o których mowa w § 2 ust.2. 

2. Okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla 
całości Robót, o którym mowa w Klauzuli 10.1 Warunków Szczególnych Kontraktu FIDIC, tj. 12 
miesięcy tego okresu biegnie równolegle z Okresem Zgłaszania Wad i jest tożsamy z rękojmią 
za wady i  kolejne 48 miesięcy samodzielnie, po upływie Okresu Zgłaszania Wad – rękojmi za 
wady . 

3. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie – należy przez to rozumieć wadę 
fizyczną, o której mowa w art. 556 §1 k.c. 

 
§ 2. 

Obowiazki i uprawnienia Stron 
 

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowiązywania 
gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest do: 

(a) żądania usunięcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku , gdy dana rzecz 
wchodząca w zakres przedmiotu gwarancji była już dwukrotnie naprawian- do żądania 
wymiany tej rzeczy nz nową, wolną od wad, 

(b) wskazania tryby usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad. 
2.  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest 

zobowiazany do: 
      (a)  terminowego spelnienia żądania Zamawiajacego dotyczacego usunięcia wady,przy czym  

usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 
przedmiotu gwarancji na wolna od wad, 

              (b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na         
                   nową wolną od wad. 
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wad” należy przez to rozumieć 

równeż wymianę rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolna od wad. 
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§ 3. 
   Przeglady gwarancyjne 

 

1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowiazany do przeprowadzenia jednego przegladu    
gwarancyjnego w ostatnim miesiącu obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie ( listem poleconym z potwierdzeniem odbioru)  z co 
najmniej czternastodniowym (14)  wyprzedzeniem. 

3.  W skład komisji przegladowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4.  Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przegladową. 

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza się szczegółowy Protokół przeglądu 
gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach,po jednym dla Zamawiajacego i dla 
Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta- Zamawiający niezwlocznie 
przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu przeglądu. 

 
§ 4. 

Wezwanie do usunęcia wad 
 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu  gwarancyjnego-Zamawiajacy 
niezwlocznie, lecz nie później niż w ciagu 3 dni od ujawnienia wady zawiadomi na piśmie o niej 
Gwaranta, równoczesnie wzywająć go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie: 
- zwykłym, o którym mowa w  § 5 ust.1    lub 
- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust.2. 
 

§ 5 . 
Tryby usuwania wad 

 

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciagu 3 dni od daty otrzymania 
wezwania, o którym mowa w  § 4 lub daty sporzadzenia Protokołu przeglądu gwarancyjnego. Termin 
usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrymania wezwania lub daty sporządzenia 
Protokołu przeglądu gwarncyjnego (tryb zwykły). 

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 
przedmiotu gwarancji, a także gdy ujawniona  wada może skutkować zagrożeniem dla zycia lub 
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 
Zamawiajacego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym 

     Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany  jest: 
(a) przystapić do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 

godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4, lub od chwili sporzadzenia 
Protokołu przeglądu gwarancyjnego, 

(b) usunąć wadę w najwcześniejszym  możliwym terminie,nie później niż w ciągu 4 dni od  
chwili otrzmania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty spoządzeniaProtokołu 
przeglądu gwarncyjnego ( tryb awaryjny). 

3.  W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach 
określonych w ust. 1 i 2 , Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną wadę, bez wcześniejszego 
wezwania, na koszt i ryzyko Gwaranta ( bez utraty praw wynikających z gwarancji). 

4.  Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony 
Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

 
§ 6 . 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach  nie uregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa, w szczególności 
kodeksu  cywilnego oraz ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj.Dz.U.Nr 223, poz. 
1655, z późniejszymi zmianami) . 

2.  Niniejsza Karta Garancyjna jest integralna częścią Kontraktu, o którym mowa w § 1. ust.1.  
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3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporzadzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , z tego 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.___ 
 
 
 
 
Warunki gwarancji przyjął :                        ……………………………………………… 
                                                                     Zamawiający- podpis i pieczęć 
 
 
 
Wykonawca :                                               …………………………………………….. 
                                                                                        podpis i pieczęć 

 
 

 
Janowice Wielkie , ……………………….. 
                                          data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SIWZ_ kanalizacja sanitarna _ Komarno_IV 2010                                                                                                  strona  78 z 79  
                                                                                                                      

 
 
CZĘŚĆ III .  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

 Postanowienia  
 
1. Zakres przedmiotu zamówienia został określony dokumentacją , na którą składa się: 
 
Projekt budowlano- wykonawczy  - część sanitarna 

-  Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOPROJEKT sp. z o.o. 
            - Zielona Góra -  2004 r. 
 
 

Projekt budowlano - wykonawczy – część elektryczna 
-  Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOPROJEKT sp. z o.o. 

            - Zielona Góra -  2004 r. 
 

Dokumentacja geotechniczna   
-  Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOPROJEKT sp. z o.o. 

            - Zielona Góra -  2004 r. 
 

 Uzgodnienia – wyciąg  
( w posiadaniu Zamawiającego, w wersji papierowej, są: 
  - wykaz działek projektu sieci kanalizacji sanitarnej 
  - wykaz działek projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej  
  - decyzje i uzgodnienia ( poza wyciągiem) 
  - wypisy działek i właścicieli z rejestru gruntów z mapami ewidencyjnymi) 
 

 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
 
2. Dokumentacja projektowa posiada Decyzję Nr 627/04 z 14.12.2004 r. zatwierdzająca projekt 
budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę . 
Budowa kanalizacji sanitarnej została rozpoczęta 02 maja 2007 r. , co potwierdzone zostało wpisem 
do Dziennika Budowy.  
Z uwagi na upływ czasu- Wykonawca jest zobowiązany do ponownego wytyczenia i zlokalizowania 
przepompowni ścieków w granicach działki 394/9. jak również , wcześniej wytyczonego przebiegu  
kanalizacji sanitarnej .  
 

 
3. W przypadku  użycia w jakimkolwiek miejscu w  Dokumentacji przetargowej (Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia, Projekty Budowlano-Wykonawcze,  Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót )  znaków, nazw towarowych czy pochodzenia- zgodnie z zapisem art. 
29 ust.3 u.p.z.p.  wykonawca ma prawo przyjąć rozwiązanie równoważne. 
W takim przypadku, do wykonawcy należy wykazanie, że oferowane przez niego wyroby, 
materiały lub urządzenia spełniają wymagania techniczne / parametry techniczne wyrobów, 
materiałów lub urządzeń przywołanych przez Zamawiającego  w Dokumentacji Projektowej.  

 

4. Ilekroć w Dokumentacji przetargowej wystąpi różnica w zapisach należy przyjąć te, które 
występują w dokumentach o ustalonej kolejności ważności zapisów : 
a.  Projekty budowlano –wykonawcze 

b.  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
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c. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

d. Kontrakt na roboty (= Akt umowy)  

e.  warunki Szczególne Kontraktu (Część II), 
f.  warunki Ogólne Kontraktu         (Część I), 
g. Oferta Wykonawcy wraz z jej załącznikami,  w tym: kosztorys ofertowy, zagregowane ceny

jednostkowe. 
__________________________ 

 

 

 

 

 

 


