SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej: SIWZ)
Zamawiający:
GMINA WROCŁAW – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na
potrzeby kontenera sanitarnego w działce 4/10 AM-2,
obręb Księże Małe w Parku Wschodnim
we Wrocławiu

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
poniżej równowartości kwoty 5 548 000 euro

Znak postępowania: ZP/PN/17/2018/DPIR

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Zatwierdzam specyfikację
do stosowania

…………………………………

………………………………
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Ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące niniejszego postępowania:
1. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2.05.2018r.,
2. zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zzm.wroc.pl dnia
2.05.2018r.;
3. zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Zamawiającego przy
ul. Trzebnickiej 33 dnia 2.05.2018r.

I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Wrocław - Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
tel./faks +48 71 328 66 11/12
strona internetowa: www.zzm.wroc.pl
Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz.: 7.30 –
15.30
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie poniższego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia:
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na potrzeby
kontenera sanitarnego w działce 4/10 AM-2, obręb Księże Małe w Parku
Wschodnim we Wrocławiu
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień
Główny przedmiot: 45.23.13.00-8,
Dodatkowe przedmioty: 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1; 45.23.32.90-8
3. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów:
1) geodezyjne wytyczenie obiektów ziemnych i trasy przebiegu rurociągów,
2) wykonanie wykopów pod przyłącza kanalizacyjne i wodne,
3) wykonanie przecisku pod jezdnią ulicy Krakowskiej oraz drogą wewnętrzną
dojazdową do parkingu na terenie parku,
4) wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi,
5) ułożenie rurociągów zachowując spadki podane w projekcie budowlanym,
6) wykonanie obsypki rurociągów piaskiem wraz z zagęszczeniem,
7) zasypanie wykopu gruntem rodzimym z równoczesnym zagęszczaniem warstw
i przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego,
8) ułożenie rur ochronnych na projektowanych rurociągach przy skrzyżowaniu
z istniejącymi sieciami,
9) wykonanie podłączeń przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
10) wykonanie wykopów pod studnie kanalizacyjne i studnię wodomierzową,
11) wykonanie podsypki piaskowej pod studzienki,
12) ułożenie studzienek kanalizacyjnej i wodomierzowej w miejscach wytyczonych,
13) izolacja kręgów żelbetowych studzienek,
14) zasypka wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu,
15) wykonanie prób szczelności przyłączy.
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Po wykonaniu podłączeń do sieci miejskich w pasie drogowym należy wykonać
jego odbudowę.
4.

Szczegółowy zakres prac związanych z realizacją zadania zawierają: projekt
budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, operat dendrologiczny, projekt
organizacji ruchu zastępczego oraz odbudowy nawierzchni, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót.
5. Materiały, które zostaną wbudowane, powinny spełniać wymogi zgodnie
z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, powinny być fabrycznie
nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu,
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.
6. Do realizacji robót należy stosować materiały i urządzenia wymienione w dokumentacji
projektowej lub równoważne, o parametrach co najmniej równoważnych.
7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania
informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót.
8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonanie
robót budowlanych, licząc od dnia odbioru końcowego robót.
9. Zasady dotyczące podwykonawstwa:
1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców oraz procentowego udziału w realizacji zamówienia.
2) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo podane zostały we wzorze
umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.
10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w pkt. 2 czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 108).
1) Sposób wymaganego zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia:
a) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zostały zatrudnione na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia,
b) wymagana liczba zatrudnionych osób: w pełnym wymiarze czasu pracy 5 osób,
c) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni pracowników na podstawie umowy
o pracę na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku
pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
2) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy
wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
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art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem.
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podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia:
a) roboty ziemne – 2 osoby,
b) roboty montażowe – 2 osoby
c) transport samochodowy - 1 osoba.
3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie czynności kontrolnych spełniania przez
Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji
z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a)
Dokumentowania zatrudnienia ww. osób:
- Wykonawca
będzie,
co
miesiąc
przedstawiał
Zamawiającemu
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.
Oświadczenie będzie składane po raz pierwszy w dniu podpisania umowy,
a następnie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca pracy. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do umowy.
- Wykonawca w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, zobowiązany będzie
do przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwie do zidentyfikowania.
- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni
roboczych od dnia żądania, przedstawi Zamawiającemu dowody
odprowadzenia składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za
ostatni miesiąc pracy pracowników tj.:
1) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie
przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę
za ostatni okres rozliczeniowy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
b) Żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę.
c) Przeprowadzanie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.
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- W przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których mowa powyżej w
pkt 3) lit. a) w wymaganych terminach, Wykonawca za każdy taki
przypadek, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia wymienionych tam obowiązków.
- W przypadku trzykrotnego niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków
wskazanych w pkt 3 lit. a), Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia
od umowy,
- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
11. Informacja dotycząca powierzenia części zamówienia podwykonawcom, w tym
podmiotom trzecim użyczającym swoje zasoby:
1) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
lub podwykonawcom, zobowiązany jest określić w Formularzu ofertowym części
zamówienia, jakie zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy lub
podwykonawcom oraz wskazać nazwę lub nazwy firmy lub firm podwykonawcy lub
podwykonawców (art. 36b ust. 1 ustawy Pzp) - (dotyczy to także podmiotu
trzeciego
użyczającego
zasoby
gdyż
on
będzie
podwykonawcą
w zadeklarowanej części).
2) Zamawiający żąda przed przystąpieniem do wykonania zamówienia aby Wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktów z nimi, zaangażowanych w takie roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,
o których mowa powyżej w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót budowlanych.
3) Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania
jego
własnych
pracowników.
Powierzenie
wykonania
części
zamówienia
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie
tego zamówienia.
4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy (w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia) dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust 2 ustawy
Pzp).
5) Zgodnie z art. 36ba ust. 1-4 ustawy Pzp, jeżeli powierzenie podwykonawcy
wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,
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o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Powyższe przepisy stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający
przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – co Zamawiający
niniejszym zastrzega.
IV. ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6) USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.
V. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji robót budowlanych od dnia podpisania umowy do 16.07.2018 r.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają
poniższe warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu
z postępowania.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy.
2) sytuacja ekonomiczna lub finansowa – nie dotyczy
3) zdolność techniczna lub zawodowa.
1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować
osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego. Osoba, która będzie
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać co najmniej 2 lata
doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami w wymaganej specjalności.
2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną
polegającą na budowie przyłącza wodno - kanalizacyjnego o wartości minimum
200 tys. zł brutto.
Uwaga: Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez
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Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień
wszczęcia postępowania.
4. Wykonawca
może
w
celu
potwierdzenia
spełniania
warunków
udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 – 6 ustawy Pzp).
VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 i UST. 5
USTAWY PZP
1.

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają
warunki
udziału
w
postępowaniu
oraz
nie
podlegają
wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23) ustawy Pzp oraz
ust.5 pkt 1) – 8) ustawy Pzp.

2.

Zamawiający bada podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek
określonych w ustawie Pzp: art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) (wykluczenia
obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) – 8) (wykluczenia fakultatywne).
Zasady wykluczeń z przesłanek obligatoryjnych, określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający
wykluczy na podstawie poniższych przesłanek fakultatywnych Wykonawcę:

3.
4.

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych
w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
Pzp
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego,
zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie
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przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za
jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.
5.

5.1

Zasady wykluczeń z przesłanek obligatoryjnych (art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23) ustawy
Pzp) i fakultatywnych (art. 24 ust. 5 pkt 1) – 8) ustawy Pzp):
Wykluczenie wykonawcy następuje, zgodnie z art. 24 ust. 7
w poniższych przypadkach:

1)

ustawy Pzp

w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt
13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2)
w przypadkach, o których mowa:
a)
w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,
b)
w ust. 1 pkt 15,
c)
w ust. 5 pkt 5–7
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że
w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym
decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się
ostateczna;
3)
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na
jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5.2
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
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5.3

5.4

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem
zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu (art. 24 ust. 8).
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając
wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt 4.2 powyżej.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19), przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia,
że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie
zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia
konkurencji.

5.5

Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art.
24 ust. 1 pkt 12) - 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) – 8) ustawy Pzp - zachodzące
choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

5.6

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 ustawy Pzp).

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA A TAKŻE POTWIERDZAJĄCYH, IŻ OFEROWANY PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA
ODPOWIADA
WYMAGANIOM
POSTAWIONYM
PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający uzna warunki, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, za spełnione, gdy
Wykonawca przedłoży wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert
Oświadczenia, które stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25 a ust. 1 pkt 1)
w zw. z art. 25 a ust. 2 ustawy Pzp).
2. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, stanowią: Załącznik nr 2
(dotyczy wykluczeń z postępowania), Załącznik nr 3 (dotyczy warunków udziału
w postępowaniu) do SIWZ.
3. Wykonawca,
który
zamierza
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje w ww. zakresie
o podwykonawcach w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2, o którym mowa
w ust. 1 niniejszego Rozdziału (art. 25a ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp).
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1
niniejszego Rozdziału (art. 25a ust. 3 pkt 2) ustawy Pzp).
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) – Załącznik nr 6.1 do SIWZ.
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6.

7.

1)
2)
3)
4)

Przedmiotowe zobowiązanie ma być złożone wraz z ofertą i podpisane przez podmiot
trzeci.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) i ust. 5 pkt 1)
– 8) ustawy Pzp (art. 22a ust. 3).
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać na podstawie § 9 ust.
ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126) przy uwzględnieniu procedury odwróconej
zobowiązania, które określa w szczególności:
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
wskazanie czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie, których
wskazane zdolności dotyczą.

UWAGA: Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej
w ust. 4-5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe (art. 22a ust. 6 ustawy Pzp).
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia, o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6 ustawy Pzp).
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
ocenie podlegać będzie łączne spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez ww.
Wykonawców. Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że uzna
za spełnione warunki dotyczące zdolności ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności
technicznej lub zawodowej, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 - gdy co najmniej
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni je
samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy wspólnie tj. każdy z tych wykonawców spełni
określony warunek w całości.
9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji
z
otwarcia
ofert,
przekaże
Zamawiającemu
oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
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o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oświadczenie o grupie kapitałowej
stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ).
UWAGA:
1) Ww. oświadczenie winno być złożone w formie oryginału.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielanie zamówienia –
każdy z nich zobowiązany jest do złożenia ww. oświadczenia (art. 23 ust. 3 ustawy
Pzp).
3) Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody,
potwierdzające iż powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – o ile Wykonawca
należy do grupy kapitałowej.
4) Jeżeli w trakcie postępowania dojdzie do zmiany sytuacji Wykonawcy w zakresie grupy
kapitałowej - będzie ona powodowała po stronie Wykonawcy obowiązek aktualizacji
takiego oświadczenia.
10. ”PROCEDURA ODWRÓCONA” - Zamawiający przewidział w niniejszym
postępowaniu przetargowym – procedurę odwróconą na podstawie art. 24 aa ustawy
Pzp.
11. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp - Jeżeli jest to niezbędne do
zapewnienia
odpowiedniego
przebiegu
postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
12. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający może wezwać Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona – do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni - aktualnych na dzień złożenia poniższych
oświadczeń lub dokumentów:
1)

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, chodzi
o następujące dokumenty:

a)

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania, podmiotu na rzecz którego roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego
przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ),
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi wraz

b)
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c)

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami (Załącznik nr 5 do SIWZ),
oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub kadry
kierowniczej Wykonawcy (Załącznik nr 5.1 do SIWZ).

Uwaga: Jeżeli ww. wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę ww.
dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane - o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia
postępowania.
2)

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
oraz ust. 5 ustawy Pzp, chodzi o następujące dokumenty:
a)

b)

c)

d)

e)

Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert; Informację z Krajowego Rejestru Karnego
należy złożyć w stosunku do Wykonawcy, urzędującego członka / członków jego
organu zarządzającego, urzędującego członka / członków jego organu
nadzorczego, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, a także
w stosunku do prokurenta lub prokurentów.
Zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
Oświadczenia zawarte w Załączniku nr 2 do SIWZ tj.:
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- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub
grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 7 ustawy Pzp;
- oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.).
13. Jeśli Zamawiający, skorzysta z uprawnienia wskazanego w art. 26 ust 2 ustawy
Pzp i zażąda od Wykonawcy ww. dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia - wówczas w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zobowiązani oni będą do przedstawienia
w odniesieniu do każdego z tych podmiotów - Dokumentów wymienionych w §
5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) tj. dokumentów,
dotyczących wykluczeń, wskazanych w ust. 12 pkt 2).
14. Jeśli Zamawiający, skorzysta z uprawnienia wskazanego w art. 26 ust 2 ustawy
Pzp i zażąda od Wykonawcy ww. dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia wówczas zażąda on również od Wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów - Dokumentów
wymienionych w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) tj.
dokumentów, dotyczących wykluczeń, wskazanych w ust. 12 pkt 2).
15. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do
podwykonawcy,
któremu
zamierza
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub
sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Dokumentów wymienionych w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126) tj. dokumentów, dotyczących wykluczeń, wskazanych w ust. 12 pkt
2).
16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) (warunki
udziału) i pkt 3) (wykluczenia z postępowania) ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
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uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.
z 2017 r. poz. 570).
17. PODMIOTY ZAGRANICZNE – dokumenty wynikające z § 7 i § 8 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), w szczególności dotyczące:
„§ 7. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w poniższych
punktach § 5 rozporządzenia (dotyczą wykluczeń):
1) pkt 1 (informacja z KRK) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) pkt 2 - 4 (US, ZUS/KRUS, KRS / CEIDG) – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2.

Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem tego terminu.

3.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
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§ 8. 1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1
(informacja z KRK), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis
§ 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się.
1.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.”
UWAGA: Dokumenty sporządzone
z tłumaczeniem na język polski.

w

języku

obcym

są

składane

wraz

18. Nie złożenie oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli Wykonawca nie złożył
oświadczeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w ust. 12, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Pzp).
19. Dysponowanie zasobami innego podmiotu:
1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
o których mowa w dziale VII SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części - może polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa
w pkt. 1) powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi zawierać:
− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego.
b) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
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c)

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust.
5 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności
są wymagane.

20. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1
ustawy Pzp). W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
2) Wykonawcy występujący wspólnie, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3) Do oferty należy dołączyć ww. pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać
zakres umocowania.
4) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
X.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1.

2.

3.

4.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie
z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481
ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy przekazują w ww. formach, z wyjątkiem oferty oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w dziale IX SIWZ, i które należy uzupełnić na
wezwania Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Dokumenty wymienione w dziale IX SIWZ, i które należy uzupełnić na wezwania
Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, mające potwierdzać spełnienie
warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składane albo dotyczące przedmiotu zamówienia – składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
(osoby upoważnione z jego strony).
Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną muszą mieć formę skanu dokumentu
podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji (powyższa zasada dotyczy
wszystkich dokumentów, w tym również wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ).
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

XI

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą
drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Adres mailowy niezbędny do zachowania formy elektronicznej w niniejszym
postępowaniu
przetargowym
to:
sekretariat@zzm.wroc.pl.
oraz
jaroslaw.antos@zzm.wroc.pl, tomasz.tatalaj@zzm.wroc.pl.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszą SIWZ, oznaczone jest symbolem
ZP/PN/17/2018/DPIR. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten
symbol we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie i w terminie wynikającym z przepisu art. 38 ust. 1
ustawy Pzp udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji
Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl
Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia w BZP na stronie internetowej i w swojej siedzibie.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, na
której udostępniana jest SIWZ.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1) W zakresie merytorycznym – Teresa Choroszy-Minikowska, Arkadiusz
Szczypko tel. +48 71 328 66 11/12 wew. 230, w godz. od 8:00 do 11:00,
2) W zakresie zamówień publicznych - Jarosław Antos, Tomasz Tatałaj, tel. +48
71 328 66 11/12 wew. 140, 142 w godz. od 8:00 do 11:00.
Każdy Wykonawca ponosi ryzyko związane z ewentualną wadliwością informacji
uzyskanych od osób trzecich.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

17

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie powoduje utraty
wadium.
5. Brak wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej skutkuje odrzuceniem oferty
Wykonawcy na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy PZP.
6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
XII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 500,00 zł
(słownie złotych: trzy tysiące pięćset i 00/100).
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku
lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium
odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy
wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy w PKO BP SA nr 86 1020 5226 0000
6802 0416 5452,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za
wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego
potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert.
5. Gwarancje i poręczenia należy wystawić na Gminę Wrocław - Zarząd Zieleni Miejskiej,
ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław.
6. W przypadku:
- przesłania gwarancji lub poręczenia pocztą oryginał gwarancji/poręczenia należy
przesłać na adres Zarządu Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław – pok.
nr 16,
- osobistego składania oryginału gwarancji/poręczenia należy zdeponować w kasie
Zamawiającego (pok. nr 16).
7. Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne na
pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego oraz być wykonalne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art.
46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa
Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności
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9.

10.
11.

12.
13.
14.
1)
2)
3)
15.

16.

17.

wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia
postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą.
Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób
nieprawidłowy – zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy
PZP.
Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia)
Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy
Pzp.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o
których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium 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.

XIII

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
2. Oferta musi zawierać:
- wypełniony Formularz oferty (wg Załącznika nr 1 do SIWZ),
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2),
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3),
- Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a
ust. 2 ustawy Pzp) – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych
podmiotów,
−
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
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3. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią
treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących
załącznikami do niniejszej SIWZ.
4. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
w języku polskim, w sposób czytelny.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
6. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek
i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz
datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.
7. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka)
przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie
rejestrowym Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli
w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika.
8. W przypadku pełnomocnictwa - powinno ono określać zakres pełnomocnictwa i być
załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty
dokumentów.
9. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie,
za wyjątkiem materiałów określonych w art. 97 ust. 2 ustawy Pzp (na pisemny
wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana).
10. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4
ustawy Pzp.
11. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta ma być
oznaczona według poniższego wzoru:
<DOKŁADNA NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO>
ZAMÓWIENIE NA <PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA>
NIE OTWIERAĆ PRZED <TERMIN OTWARCIA OFERT>
Koperta, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert.
13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
wymagań jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem
„ZMIANA”.
14. Wykonawca ma również prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia /według takich samych
zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek/ z napisem na kopercie „WYCOFANE”.
15. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający powiadamia
Wykonawcę i dokonuje zwrotu oferty, zgodnie z postanowieniami przepisu art. 84
ust. 2 ustawy Pzp.
16. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
17. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
18. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, aby w przypadku pojawienia się w ofercie
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11
ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U.
z
2018r.
poz.
419
t.j.),
które
Wykonawca
będzie
chciał
zastrzec
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2)

3)
4)

5)

XIV

przed dostępem - zostały załączone do oferty w osobnym opakowaniu (kopercie)
z dopiskiem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”:
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 w/w ustawy - rozumie
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne
przedsiębiorstwa
lub
inne
informacje
posiadające
wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp - nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał (dowodami), iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W
tym celu Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób
niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np.
umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem:
„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ” oraz dołączyć pisemne
UZASADNIENIE objęcia informacji klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne
i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 21 października 2005 (sygn. III CZP
74/05, Orzecznictwo Sądu Najwyższego 2006/7-8/122) - ich odtajnieniem.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
nie później niż do dnia 21 maja 2018r. do godz. 900
2. Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez
Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje
za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez
Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2018r. o godz. 1000 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Trzebnickiej 33, w sali konferencyjnej, parter.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofertowej, okresu gwarancji,
terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, protokół wraz z załącznikami jest
jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty
udostępnia się od chwili ich otwarcia.
8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca,
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nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane.
XV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, musi uwzględniać wszystkie
wymagania specyfikacji oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania
umowy.
2. Wykonawca realizuje w ramach ceny ryczałtowej potrzebne tymczasowe obiekty,
wywóz i składowanie odpadów, obsługę geotechniczną i geodezyjną.
3. Wszelkie koszty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji zamówienia,
a które Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania oferty, a nie zawarł ich
w cenie oferty, będą ponoszone w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, co
oznacza, iż Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tego rodzaju kosztów
dodatkowych przewyższających wynagrodzenie Wykonawcy.
4. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i ma za zadanie ułatwić
sposób wyceny oferty Wykonawcom.
5. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto oraz jako osobną pozycję –
należny podatek VAT i cenę brutto.
6. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością
do 1 grosza).
7. Podstawą do porównania ofert będzie wartość brutto oferty.
W cenie oferty należy zastosować stawkę podatku VAT 23% – o ile Wykonawca
nie posiada podstaw prawnych do zastosowania innych stawek podatku VAT.
8. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
9. Jeżeli zaoferowana cena/koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny/kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności
metody
wykonania
zamówienia,
wybranych
rozwiązań
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia
dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy,
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest
zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
10. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający
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zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny/kosztu spoczywa
na Wykonawcy.
12. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę/koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90
ust. 3 ustawy Pzp).
13. Zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera rażąco niska cenę/koszt w stosunku
do przedmiotu zamówienia art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
XVI

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN.
XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY
OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich wagą:
Cena ofertowa
Gwarancja
Razem

- 60 %
- 40 %
- 100 %

2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
1)

Kryterium nr 1 – CENA:
W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według
następującego wzoru:
najniższa oferowana cena brutto
Cena =

x 60 % x 100 pkt
cena badanej oferty brutto

2) Kryterium nr 2 – GWARANCJA:
W kryterium gwarancja na wykonanie robót budowlanych kolejno ocenianym
ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
okres gwarancji badanej oferty
Okres gwarancji =

x 40 % x 100 pkt
najdłuższy okres gwarancji
spośród złożonych ofert

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż - 36 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji wynosi - 60 miesięcy.
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W przypadku zaoferowania gwarancji równej lub dłuższej niż 60 miesięcy, Wykonawca
otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 40.
UWAGA: W przypadku braku wpisania w Formularzu ofertowym oferowanego okresu
gwarancji, Zamawiający uzna, iż zaoferowano minimalny okres 36 miesięcy gwarancji.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożoną
przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość
punktów.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryteriach

będzie

liczona

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną a jeżeli zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust.
4 ustawy Pzp).
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach (art. 91 ust. 6 ustawy Pzp).
7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XVIII INFORMACJA
O
FORMALNOŚCIACH,
JAKIE POWINNY
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ZOSTAĆ
UMOWY

1. Po upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający poinformuje Wykonawcę,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania
umowy.
2. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zawiadomienie zostało
przesłane w inny sposób – z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy Pzp, tj.:
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona
tylko jedna oferta.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy Pzp.
4. Dotyczy Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością – w przypadku, gdy cena wybranej oferty przekracza dwukrotną
wartość kapitału zakładowego spółki, Zamawiający, w celu potwierdzenia
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odpowiedniego umocowania do złożenia oferty, ma prawo żądać, przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, uchwały wspólników chyba, że umowa
spółki stanowi inaczej tzn. wyłącza wymóg uchwały wspólników (zgodnie z art. 230
kodeksu spółek handlowych).
5. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia.
6. Wykonawca jest zobowiązany, przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, wg. zasad określonych w dziale XIX.
XIX

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu jako
najkorzystniejsza zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy tj. przed jej
podpisaniem - do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w kwocie
stanowiącej 10 % ceny ofertowej (kwota brutto).
2. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych
art. 148 ust. 2 ustawy PZP.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy w PKO BP 38 1020 5226 0000 6402 0416 5445.
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. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz,
Wykonawca zobowiązany jest skonsultować z Zamawiającym projekt dokumentu
gwarancji/poręczenia, potwierdzającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie
umożliwiającym Zamawiającemu wniesienie do niego ewentualnych uwag.
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne na
pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego oraz być wykonalne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zobowiązanie gwaranta/ poręczyciela do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia. Gwarancja/poręczenie winno w swej
treści, uwzględniać również pełną treść zapisu, wskazanego w ust. 13 poniżej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu gwarancji/poręczenia.
Zamawiający ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie
dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny
dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa (min.
dwa pełne dni przed podpisaniem umowy). Nie zgłoszenie zastrzeżeń w ww. terminie
przez Zamawiającego będzie uznawane za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
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9.

Zaakceptowany przez Zamawiającego dokument dotyczący zabezpieczenia,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy w sekretariacie
Zamawiającego.
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia na
jedną lub kilka z ww. form zabezpieczenia, określonych w ust. 2 powyżej.
11. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
12. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w terminach i na zasadach określonych
we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).
13. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy (wady, niewykonanie
w całości lub części określonego zakresu prac), Zamawiający ma prawo wykorzystać
zabezpieczenie lub jego część wraz z naliczonymi odsetkami do zgodnego z umową
wykonania przedmiotu umowy (np. do zlecenia wykonania na koszt Wykonawcy
określonego zakresu prac/robót) lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi - na co
Wykonawca zobowiązany jest wyrazić zgodę i zawrzeć zapisy w przedmiotowej kwestii
w treści gwarancji/poręczenia.
14. Jeżeli po wykorzystaniu przez Zamawiającego zabezpieczenia wraz z naliczonymi
odsetkami do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy lub do pokrycia
roszczeń z tytułu rękojmi, w dyspozycji Zamawiającego pozostanie jakakolwiek kwota
zabezpieczenia, Zamawiający zobowiązuje się ją zwrócić w terminach i na zasadach
określonych we wzorze umowy.
XX ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.
2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymagają aneksu sporządzonego
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz
z protokołem odbioru.
4. Kary umowne zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ.
XXI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje od:
– określenia warunków udziału w postępowaniu,
– wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenie oferty odwołujacego,
- opisu przedmiotu zamówienia,
- wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
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5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka, spełniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy
użyciu elektronicznych środków komunikacji albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 powyżej wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę.
12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
15. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie
ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił;
w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo
oddaleniu opozycji Krajowa Izba Odwoławcza może wydać na posiedzeniu niejawnym.
Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
16. Czynności
uczestnika
postępowania
odwoławczego
nie
mogą
pozostawać
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp,
przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
17. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 12 i ust. 13 nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych
zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu albo na podstawie art. 186
ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
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19. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego.
20. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7
dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
21. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub
o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór)
Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych (wzór)
Załącznik nr 5 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (wzór)
Załącznik nr 5.1 – Oświadczenie o wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych kadry
kierowniczej Wykonawcy (wzór)
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (wzór)
Załącznik nr 6.1 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Wykonawcy
(wzór)
Załącznik nr 7 – Wzór umowy z załącznikami
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ZP/PN/17/2018/DPIR
Załącznik nr 1 do SIWZ
(wzór)
(pieczątka Wykonawcy)
WYKONAWCA
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa i adres Wykonawcy)
REGON……………………………
NIP …………………………………
tel. ……………… fax.…………
tel. kom.…………………………
nr rach. bankowego ………………………………………

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wrocław
Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
tel./fax. +48 71 328-66-11/12

OSOBA upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:
……………..…………………………………………… (w razie potrzeby należy dołączyć pełnomocnictwo)
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Nr telefonu
komórkowego
Nr faksu
Adres mailowy

FORMULARZ

OFERTOWY

dla przetargu nieograniczonego na: Budowa przyłącza wodociągowego
i kanalizacji sanitarnej na potrzeby kontenera sanitarnego w działce 4/10
AM-2, obręb Księże Małe w Parku Wschodnim we Wrocławiu
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym:
CENA OFERTOWA (BRUTTO): …………………………………………zł
(słownie:………………………………………………………………………………..…)
w tym:
netto: ………………………………………….zł
(słownie:...………………………………………………………………………………...)
podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień
składania oferty
podatek VAT wynosi … % czyli ………………………………….zł
(słownie:..………………………………………………………………………………….)
2. Zobowiązuję się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na wykonanie robót
budowlanych na okres ….1 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót.
Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy.
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3. Oświadczam, że:
1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
2) akceptuję termin płatności zgodnie z wzorem umowy,
3) jestem/nie jestem2 podatnikiem podatku VAT,
4) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ,
5) zamówienie zostanie zrealizowane w terminie, w zakresie i na zasadach określonych w
SIWZ, jej załącznikach w tym wzorze umowy,
6) zapoznałem się z SIWZ, jej załącznikami w tym wzorem umowy oraz wszelkimi dot.
ich modyfikacjami (o ile dotyczy), w pełni je akceptuję i nie wnoszę do nich zastrzeżeń
oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,
7) w przypadku wybrania mojej oferty - do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie,
8) zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
o wartości równej 10 % ceny ofertowej brutto za wykonanie zamówienia najpóźniej
w dniu zawarcia umowy,
9) zobowiązuję się w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formie poręczenia/gwarancji – do uwzględnienia w jego treści zapisów wymaganych
postanowieniami ust. 7 Rozdziału XIX SIWZ,
10) zobowiązuję się w przypadku gdy w trakcie postępowania dojdzie do zmiany mojej
sytuacji w zakresie grupy kapitałowej – do obowiązkowej aktualizacji oświadczenia
w przedmiotowej kwestii,
11) w niniejszym postępowaniu polegać będę / nie będę polegać2 na zasobach
poniższych podmiotów trzecich, które będą jednocześnie podwykonawcami:
- ………………………………………… (podać firmy /nazwy) w zakresie …………………………………….
(opisać zakres), tj. ….. % przedmiotu zamówienia
- ………………………………………… (podać firmy /nazwy) w zakresie …………………………………….
(opisać zakres), tj. ….. % przedmiotu zamówienia
12) zamierzam / nie zamierzam2 powierzyć realizację przedmiotu zamówienia
następującym podwykonawcom:
- …………………………………………. (podać firmy /nazwy/ podwykonawców), następującą
część zamówienia: ........................................................................... (opisać zakres)
tj. ........ (%)
- …………………………………………. (podać firmy /nazwy/ podwykonawców) następującą część
zamówienia: .................................................................................. (opisać zakres)
tj. ........ (%)
4. Czy Wykonawca bierze udział w postępowaniu wspólnie z innymi Wykonawcami?
……………… (tak/nie).
UWAGA: Jeżeli TAK to pozostali Wykonawcy składają odrębne oświadczenia, stanowiące Załącznik nr 2
(dotyczy wykluczeń) oraz Załączniki nr 3 (dotyczy warunków – w zakresie, którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu jaki do SIWZ (art. 25a ust. 6).

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone
zadania): …................………………………………………………………………................
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu:
….........................................................................................................
5. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
przedsiębiorstwem2? ………………. (tak/nie).
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bądź

małym

lub

średnim

6. Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419)
oznaczone są klauzulą „Nie udostępniać – Tajemnica przedsiębiorstwa”, oraz zawarte są
na stronach ……………………………. i jako powyższe nie mogą być udostępniane innym
uczestnikom postępowania.
UWAGA: W przypadku dokonania powyższego zastrzeżenia, należy wskazać zawarte w ww. dokumentach
informacje organizacyjne przedsiębiorstwa/inne informacje w rozumieniu powyższej ustawy posiadające
wartość gospodarczą oraz wskazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności przed
ujawnieniem do wiadomości publicznej. Należy również wykazać (dowodami), iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Integralną częścią niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia są następujące załączniki:
1)
2)
3)
4)

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

Ofertę składam na ................ kolejno ponumerowanych stronach.

........................................................
(podpis Wykonawcy)
Miejscowość i data: …............................

1

W przypadku nie wpisania żadnej wartości Zamawiający przyjmuje najkrótszy okres gwarancji
skreślić
3 Wypełnić jeżeli dotyczy
2 Niepotrzebne
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ZP/PN/17/2018/DPIR

Załącznik nr 2 do SIWZ
(wzór)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA OBLIGATORYJNE
I FAKULTATYWNE

Na potrzeby postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na: Budowa
przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na potrzeby kontenera
sanitarnego w działce 4/10 AM-2, obręb Księże Małe w Parku Wschodnim we
Wrocławiu, oświadczam co następuje:
a) OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12)-23) ustawy Pzp (wykluczenia obligatoryjne), zgodnie z którym z postępowania
o udzielenie zamówienia wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19)wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.
U. z 2018 r. poz. 703);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz.
229 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- z wyjątkiem punktów wskazanych w poniżej (o ile dotyczy).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. ………..…. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1) – 8) ustawy Pzp (wykluczenia fakultatywne), zgodnie z którym z postępowania
o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
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1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017r. poz. 2344 ze
zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art.
17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy PZP z:
1.2.a) zamawiającym,
1.2.b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
1.2.c) członkami komisji przetargowej,
1.2.d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
ustawy PZP
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o
którym mowa w pkt 5;
7) wobec, którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż
3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
- z wyjątkiem punktów wskazanych w poniżej (o ile dotyczy).
………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. ………..…. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 5 pkt ) – 8) ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu
Dodatkowo dla potrzeb zbadania podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
składam niniejsze, poniższe oświadczenia:
1) oświadczam o braku wydania wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
2) oświadczam o braku orzeczenia
wobec mnie tytułem
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

środka

3) oświadczam o braku wydania wobec mnie prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy;
4) oświadczam
o
braku
wydania
wobec
mnie
ostatecznej
decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 7 ustawy;
5)
oświadczam o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu
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Uwaga:
1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie uregulowań wskazanych w art.
24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16)–20) oraz art. 24 ust. 5, może przedstawić dowody
na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje
się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu (art. 24 ust. 8).
2) W przypadkach, o których mowa w art 24 ust. 1 pkt 19), przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia,
że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie
zakłóci
konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia
konkurencji.
b) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU TRZECIEGO, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się
w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……(podać
pełną nazwę/firmę, adres) nie podlega(ją) wykluczeniu* z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13) - 22) ustawy PZP / podlega(ją)
wykluczeniu* z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt
…....... (wskazać właściwe punkty).
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się
w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……(podać
pełną nazwę/firmę, adres) nie podlega(ją) wykluczeniu* z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1) - 8) ustawy PZP / podlega(ją)
wykluczeniu* z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 5 pkt
…....... (wskazać właściwe punkty).
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu
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Dodatkowo dla potrzeb zbadania podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
wobec ww. podmiotu składam niniejsze, poniższe oświadczenia:
1)
oświadczam
o
braku
wydania
wobec
….........................................
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności;
2) oświadczam o braku orzeczenia wobec ….............................. tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
3)
oświadczam o braku wydania wobec ….........................................
prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia
wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
4)
oświadczam o braku wydania wobec ….........................................
ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
5)
oświadczam o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) przez …………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu

Jednocześnie zobowiązuję się z uwagi na obowiązek Zamawiającego określony w art. 22a
ust. 3 w zw. z jego uprawnieniem określonym w art. 22 a ust. 6 ustawy PZP – do
złożenia na żądanie Zamawiającego na podstawie § 9 ust. ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ponad powyższe oświadczenia dokumentów dotyczących wykluczeń wskazanych w Rozdziale IX SIWZ w odniesieniu do
tych podmiotów.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu
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c) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
…........……………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres), nie podlega(ją)
wykluczeniu* z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12) – 23) ustawy PZP / podlega(ją) wykluczeniu* z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt …....... (wskazać właściwe punkty).

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu

Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
…........……………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres), nie podlega(ją)
wykluczeniu* z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 5 pkt
1) – 8) ustawy PZP /
podlega(ją) wykluczeniu* z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust 5 pkt …....... (wskazać właściwe punkty).

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu

d) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach a), b), c) są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do
podpisu
UWAGA:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, niniejsze
Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(art. 25a ust. 6)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
(wzór)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
na:
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na potrzeby
kontenera sanitarnego w działce 4/10 AM-2, obręb Księże Małe w Parku
Wschodnim we Wrocławiu, oświadczam co następuje:
a) INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone
Zamawiającego w rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:

przez

- w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, oświadczam, iż:
1) dysponuję lub będę dysponować osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która
posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji
i
urządzeń
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Osoba, która będzie
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać co najmniej 2 lata
doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami w wymaganej specjalności,
2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem należycie
oraz zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyłem co
najmniej jedną robotę budowlane polegającą na budowie przyłącza wodno kanalizacyjnego o wartości minimum 200 tys. zł brutto.

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

…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu

b) INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………...……………………………………………………….............
.............., w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu
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Jednocześnie zobowiązuję(my) się z uwagi na obowiązek Zamawiającego określony
w art. 22a ust. 3 w zw. z jego uprawnieniem określonym w art. 22 a ust. 6 ustawy PZP
– do złożenia na żądanie Zamawiającego na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, następujących dokumentów:
„§ 9. 1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a
ustawy,
będzie
dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które
określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.”
………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu

c) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach a), b) są
aktualne zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu
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Załącznik nr 4 do SIWZ
(wzór)

Wykaz robót budowlanych dla postępowania o udzielenia zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa przyłącza wodociągowego i
kanalizacji sanitarnej na potrzeby kontenera sanitarnego w działce 4/10 AM2, obręb Księże Małe w Parku Wschodnim we Wrocławiu

Lp.

1

Rodzaj
robót
Wartość
(opis
brutto
przedmiotu
umowy)

2

3

Data i miejsce
wykonania

4

Podmiot na rzecz
którego wykonano
zamówienie

5

Doświadczenie
własne
Wykonawcy /
Wykonawca
polega na
wiedzy
i doświadczeniu
innych
podmiotów
6
Własne /
oddane do
dyspozycji*

Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje,
z których wynikać będzie spełnienie warunku określonego w dziale VII SIWZ.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż roboty zostały wykonane
należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

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

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

(miejscowość i data)

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ
(wzór)

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, dla postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na: Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji
sanitarnej na potrzeby kontenera sanitarnego w działce 4/10 AM-2, obręb
Księże Małe w Parku Wschodnim we Wrocławiu

Wykształcenie

Lp.

Imię i
nazwis
ko

Doświadcze
nie
zawodowe

1

2

3

4

Stanowisko
przy realizacji
zamówienia
(zakres
wykonywanych
czynności)

Uprawni
enia
(nazwa,
nr)

5

6

Informacja o
sposobie
dysponowania
osobą

7
Własne/ oddane
do dyspozycji*
Własne/ oddane
do dyspozycji*
Własne/ oddane
do dyspozycji*
Własne/ oddane
do dyspozycji*
Własne/ oddane
do dyspozycji*
Własne/ oddane
do dyspozycji*

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki podając kompletne
i jednoznaczne informacje, z których wynikać będzie spełnienie warunku określonego
w dziale VII SIWZ.

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

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

(miejscowość i data)

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5.1 do SIWZ
(wzór)

dla
postępowania
o
udzielenia
zamówienia
w
trybie
przetargu
nieograniczonego na: Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji
sanitarnej na potrzeby kontenera sanitarnego w działce 4/10 AM-2, obręb
Księże Małe w Parku Wschodnim we Wrocławiu

OŚWIADCZAM, ŻE:

Osoby
skierowane
do
realizacji
zamówienia
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe:

posiadają

następujące

kierownik budowy, posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego.

..........................................
(miejscowość i data)

..............................................
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ (wzór)

dla
postępowania
o
udzielenia
zamówienia
w
trybie
przetargu
nieograniczonego na: Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji
sanitarnej na potrzeby kontenera sanitarnego w działce 4/10 AM-2, obręb
Księże Małe w Parku Wschodnim we Wrocławiu

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
OŚWIADCZAM, ŻE:
● Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej *
● Przynależę do tej samej grupy kapitałowej i załączam listę podmiotów przynależących
do tej samej grupy kapitałowej i ich siedzibę *
• Nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej *

* Jednocześnie oświadczam, że pomimo przynależności do grupy kapitałowej istniejące
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu z uwagi
na poniższą argumentację/dowody:
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
UWAGA: Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie
się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

..........................................
(miejscowość i data)

podpisem

świadom

..............................................
(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6.1 do SIWZ (wzór)

dla postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na: Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na potrzeby
kontenera sanitarnego w działce 4/10 AM-2, obręb Księże Małe w Parku
Wschodnim we Wrocławiu

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW
WYKONAWCY

PODMIOT/TY UDOSTĘPNIAJĄCY/CE SWOJE ZASOBY:
Lp.
Nazwa Podmiotu

Adres(y) Podmiotu(ów)

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp oraz § 9 ust. ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126),
oświadczam że:
1. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres
Wykonawcy):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
następujących zasobów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
(wskazać dokładnie odpowiedni zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów Podmiotu trzeciego w zakresie
doświadczenia w wykonaniu robót budowlanych, posiadane określonych narzędzi, określone wyposażenie
zakładu, posiadanie określonych urządzeń technicznych, średnie roczne zatrudnienie, liczebność kadry
kierowniczej, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie osób przeznaczonych do
realizacji zamówienia w określonym zakresie – w zależności od postawionych
warunków udziału w postępowaniu)

na potrzeby realizacji zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
(wskazać dokładnie nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

2. Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie
na:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać dokładnie sposób wykorzystania zasobów Podmiotu trzeciego przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w pkt 1 powyżej)
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3. Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(wskazać - opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z Podmiotem trzecim np.: rodzaj łączącej
strony umowy w przedmiotowym zakresie)

4. Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia jest
następujący:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(wskazać dokładnie zakres i okres udziału Podmiotu trzeciego
przy wykonywaniu zamówienia)

5. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą Pzp odpowiadam
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

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

….……………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu
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ZP/PN/17/2018/DPIR
Załącznik nr 7 do SIWZ
(wzór umowy)

UMOWA nr ................
zawarta w dniu ............. r. we Wrocławiu pomiędzy:
Gminą Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP 897-13-83-551,
w imieniu której działa Zarząd Zieleni Miejskiej z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 33, 50231 Wrocław, zwaną w dalszej części umowy: „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………,
zamieszkałym/z siedzibą ………………………………………………………………………………………………………,
działającą na podstawie/zarejestrowaną w …………………………………………………………………………
o numerze NIP: …................................, REGON: …………………………………….
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy: ,,Wykonawcą’’,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego wszczętego w dniu ...................... r. przeprowadzonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem
umowy
jest
wykonanie
zadania
pt.
Budowa
przyłącza
wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na potrzeby kontenera sanitarnego w
działce 4/10 AM-2, obręb Księże Małe w Parku Wschodnim we Wrocławiu,
zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2. Roboty będące przedmiotem umowy należy zrealizować na podstawie dokumentacji
projektowej wykonanej przez Przedsiębiorstwo AKWAPLANTA Sp. z o. o.
ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław.
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy, określa:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) projekt budowlany i projekt wykonawczy,
3) operat dendrologiczny,
4) projekt organizacji ruchu zastępczego oraz odbudowy nawierzchni,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
4) przedmiar robót.

1. Do
1)
2)

3)
4)

§2
OBOWIĄZKI I ODOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
obowiązków Wykonawcy należy:
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową,
obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
wykonywanie robót budowlano-montażowych zgodnie ze Specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót i sztuką budowlaną. Wszelkie odstępstwa od projektu
należy konsultować z projektantem.
uzyskanie wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia,
wykonanie zadania z dołożeniem należytej staranności,
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5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)
19)

20)

niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu zaistnienie istotnych problemów,
których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie
rozwiązać we własnym zakresie. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie
wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na
podstawie zawartej umowy,
zapewnienie na własny koszt materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót,
stosowanie materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane
i przepisami wykonawczymi do ustawy, jakościowym i gatunkowym wymaganiom
określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zaleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego,
przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 21 ze zm). Wywóz odpadów budowlanych i składowanie ich na
zorganizowanym wysypisku odbywa się na koszt Wykonawcy,
współpraca z projektantem i prowadzenie robót pod jego nadzorem autorskim,
zapewnienie stałego i wykwalifikowanego personelu, w tym kierownika budowy
spełniającego wymagania SIWZ. Powierzenie funkcji kierownika budowy osobie,
która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz posiada aktualne
zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę kierownika budowy po
wykazaniu, że kierownik budowy spełnia wymagania określone w SIWZ. Brak
sprzeciwu Zamawiającego w ciągu 3 dni od przedstawienia przez Wykonawcę
wniosku o zmianę kierownika budowy zgodnie z wymaganiami SIWZ, uważa się
za wyrażenie zgody,
przekazanie Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o podjęciu
obowiązków,
powiadomienie właścicieli poszczególnych sieci o rozpoczęciu i zakończeniu robót
oraz prowadzenia robót pod ich nadzorem,
uzgodnienie lokalizacji zaplecza budowy z Zamawiającym,
protokolarne przejęcie terenu, na którym będą wykonywane roboty,
zorganizowania zaplecza i placu budowy wraz z zabezpieczeniami wynikającymi
z przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych
warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych
i instalacyjnych, na własny koszt. Koszty zużycia energii elektrycznej i wody
ponosi Wykonawca.
opracowanie i uzgodnienie z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta organizacji ruchu
zastępczego i obsługi komunikacyjnej placu budowy na czas realizacji robót
drogowych (przed rozpoczęciem prac należy wystąpić do Zarządu Dróg
i Utrzymania Miasta o zgodę na zajęcie pasa drogowego),
poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego,
opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu organizacji ruchu
związanego z realizacja zadania, w tym:
− obsługą budowy (dojazd sprzętu, dowóz materiałów),
− z ruchem pieszym i pieszo-rowerowym.
oznakowanie terenu budowy w widocznym miejscu tablicą informacyjną oraz
ogłoszeniem zawierającym dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia oraz wykonania i utrzymania w należytej sprawności oznakowania
i zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca.
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21) zapewnienie możliwości przejazdu (służby komunalne, służby ratownicze) oraz
dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy,
22) sporządzenie planu BIOZ przed rozpoczęciem prac,
23) ochrona mienia, zabezpieczenia przeciwpożarowego, przestrzeganie przepisów
BHP, utrzymanie ogólnego porządku na terenie budowy,
24) przestrzeganie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących
ochrony środowiska naturalnego,
25) prowadzenie dziennika budowy, księgi obmiaru robót,
26) zapewnienie na koszt własny bieżącej obsługi geotechnicznej i geodezyjnej,
łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszelkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd
Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, a także dokonanie
aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej powykonawczej, sporządzenie wykazu
zmian danych ewidencyjnych i po zatwierdzeniu przez Zarząd Geodezji, Kartografii
i Katastru Miejskiego we Wrocławiu przekazanie Zamawiającemu (3 egzemplarze
powykonawczej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500),
27) naprawienie wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji
robót oraz doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu
robót,
28) uporządkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakończeniu robót
i przekazanie go protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu w dacie
odbioru końcowego robót,
29) zawiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego z 3-dniowym wyprzedzeniem
o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje
o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany będzie na jego
żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na swój
koszt,
30) zabezpieczenie miejsca znalezienia niewypałów, niewybuchów i amunicji przed
dostępem osób nieuprawnionych i powiadomienie odpowiednich służb i Inspektora
nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca
nie
ponosi
kosztów
związanych
z
wydobywaniem,
transportowaniem
i
unieszkodliwianiem
niewypałów,
niewybuchów i amunicji,
31) wykonywanie badań zagęszczenia gruntów w miejscach wykonania wykopów oraz
dołączenie wyników badań do dokumentacji powykonawczej,
32) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy najpóźniej
w dniu odbioru końcowego, w skład której powinny wejść następujące dokumenty:
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wniesiona w zasób Zarządu Geodezji,
Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu,
- protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa pochodzenia
wbudowanych materiałów i urządzeń,
- dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta,
- dziennik budowy,
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem,
obowiązującymi przepisami i polskimi normami,
- oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu
i porządku terenu budowy, a także drogi, ulicy lub sąsiedniej nieruchomości
w przypadku korzystania z nich,
- protokoły badań i sprawozdań.
2. Każda zmiana technologii wykonania robót wymaga akceptacji autora projektu. Koszt
wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.
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3. Wykonawca na zasadzie ryzyka odpowiada za wszelkie szkody na osobie lub mieniu
powstałe na terenie przekazanym mu protokolarnie przez Zamawiającego jak również
wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub osoby,
którym powierzył wykonywanie czynności objętych przedmiotem umowy lub którymi
się posługuje.
4. Przez cały okres realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na sumę
gwarancyjną nie niższą niż 200 000 zł.
§3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy w dniu
podpisania umowy,
2) przekazanie Wykonawcy protokolarnie terenu, gdzie będą wykonywane roboty
w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy,
3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,
4) zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego,
5) wyrażenie pisemnej zgody na zmianę kierownika budowy,
6) uzgodnienie z Wykonawcą lokalizacji zaplecza budowy,
7) odebranie od Wykonawcy terenu po zakończeniu robót budowlanych,
8) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia,
§4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia podpisania
umowy do 16.07.2018 r.
§5
WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe podane w ofercie Wykonawcy w kwocie:
brutto: .................... zł
(słownie: ..............................................................)
netto: .................. zł
(słownie: ..............................................................)
plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień
zawarcia umowy
podatek VAT wynosi …. %, czyli ................. zł
(słownie: ...............................................................).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całokształt kosztów związanych z realizacją
obowiązków wynikających z umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturę końcową na podstawie
protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
4. Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie przedmiotu umowy nie później niż 30. dnia
od dnia protokolarnego odbioru wykonania robót budowlanych.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem z konta Zamawiającego na
konto Wykonawcy nr ……………………………………………………………. podane na fakturze
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w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem
końcowego odbioru robót budowlanych.
6. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. Fakturę należy wystawiać na Gminę Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP
897-13-83-551 ze wskazaniem adresu do korespondencji: Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

§6
ODBIORY
Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie robót budowlanych.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót na
podstawie pisemnego powiadomienia tj. pisma złożonego w sekretariacie
Zamawiającego.
Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego najpóźniej w ciągu 14
dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości
Wykonawcy do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
Termin odbioru robót ulegających zakryciu, podlegających wpisowi do dziennika
budowy, wynosi 3 dni od daty zgłoszenia robót do odbioru. Potwierdzeniem odbioru
jest wpis do dziennika budowy inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiającego.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego robót spisany będzie protokół
zawierający ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczone na
usunięcie ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze.
Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) złożenie oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia, jeżeli wady są nieistotne,
2) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli wady są istotne,
3) żądanie wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad,
4) żądanie usunięcia wad.
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru robót, jeżeli
w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem do czasu usunięcia tych
wad.
O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wnosząc jednocześnie
o wyznaczenie nowego terminu odbioru końcowego robót.
W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie,
Zamawiający pozostawia sobie prawo do usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy.
Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości
do odbioru końcowego robót, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru końcowego robót w dzienniku
budowy. Za datę zakończenia robót budowlanych przyjmuje się również sytuację,
w której dokonano usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad w przedmiocie
umowy.

§7
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …. na wykonanie robót
budowlanych. Bieg gwarancji zaczyna się od dnia odbioru końcowego robót bez wad.
Gwarancja obejmuje w szczególności wady materiałowe oraz wady w robotach
budowlanych.
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2. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązany
jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez
Zamawiającego.
3. Termin usunięcia wad zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.
4. O terminie przeglądu gwarancyjnego Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego
co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zaleceń zawartych w protokole z przeglądu
gwarancyjnego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
6. Pomimo wygaśnięcia gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które
zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami
usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie o którym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
8. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.
§8
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej
„zabezpieczeniem”, w wysokości stanowiącej 10 % ceny podanej w ofercie, tj.
w kwocie ………………… (słownie: …………………………………….……).
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: …………………………………………………………..
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci
Wykonawcy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 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.
4. Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia w następujący sposób:
1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania robót
budowlanych i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za
wady.
5. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany zabezpieczenia na
jedną lub kilka z ww. form zabezpieczenia.
6. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia w przypadku
wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, przez które rozumie się jego
przedłużenie na czas niezbędny do odbioru robót i uznania ich przez Zamawiającego
za należycie wykonane.
8. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wygaśnięcia ważności
gwarancji/poręczenia, Zamawiający ma prawo potrącić z faktury Wykonawcy za
wykonane roboty - zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
podanej w umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy (wady, niewykonanie
w całości lub części określonego zakresu robót), Zamawiający ma prawo wykorzystać
zabezpieczenie lub jego część do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy
(np. do zlecenia wykonania na koszt Wykonawcy określonego zakresu robót) lub do
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi - na co Wykonawca wyraża zgodę.
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Jeżeli po wykorzystaniu przez Zamawiającego zabezpieczenia do zgodnego z umową
wykonania przedmiotu umowy lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi,
w dyspozycji Zamawiającego pozostanie jakakolwiek kwota zabezpieczenia,
Zamawiający zobowiązuje się ją zwrócić w terminie 14 dni od dnia należytego
wykonania umowy.
§9
REPREZENTANCI STRON
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …………………………….. tel. ………
Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie …………………………..
tel. ………………
Nadzór autorski będzie pełnił ………………………… tel. ………
Zamawiający wskazuje swojego przedstawiciela do kontaktu z Wykonawcą w osobie
……………………….. tel. …………
§ 10
PODWYKONAWCY
Wykonawca realizację przedmiotu umowy, może powierzyć podwykonawcy na
podstawie zawartej umowy o podwykonawstwo w rozumieniu ustawy Pzp oraz
niniejszej umowy.
Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany
w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,
a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treści zgodnej z projektem umowy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo wynosi 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego.
W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana
jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio
postanowienia ust. 5 niniejszego paragrafu, zdanie drugie.
Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i projektu zmiany tej
umowy lub w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane i zmiany do tej umowy w terminie 14 dni od dnia
ich doręczenia w przypadkach:
1)niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2)ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 4
niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Zamawiający zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w terminie 14 dni od dnia doręczenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane w przypadkach:
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1) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
2) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 4
niniejszego paragrafu.
10. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę
umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi w formie pisemnej odpowiednio
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował umowę o podwykonawstwo lub
jej projekt.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż
0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50 000 zł.
12. W przypadku, umowy o której mowa w ust. 11 powyżej, jeżeli termin zapłaty
wynagrodzenia jest dłuższy niż termin określony w ust. 4 niniejszego paragrafu –
Zamawiający informuje o powyższym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany w tym zakresie umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
13. Przepisy ust. 3-12 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.
14. Przepisy § 10, § 11, § 12 ust. 2 pkt 3-7, ust.3 i § 13 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy
stosuje się w przypadku powierzenia części robót podwykonawcom na każdym etapie
realizacji umowy.
15. Zamawiający żąda przed przystąpieniem do wykonania zamówienia aby Wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktów z nimi, zaangażowanych w takie roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,
o których mowa powyżej w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
17. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca, w terminie do 3 dni od dnia
zażądania przez Zamawiającego przedstawienia określonych dokumentów przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
§ 11
1. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź
dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty
finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy
Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.
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2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia
należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za
wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu kserokopię potwierdzonego przelewu
bankowego na kwotę należną podwykonawcom.
3. Zamawiający
dokonuje
bezpośredniej
zapłaty
wymagalnego
wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę niniejszego zamówienia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie
należności
powstałych
po
zaakceptowaniu
przez
Zamawiającego
umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu
Zamawiającemu
poświadczonej
za
zgodność
z
oryginałem kopii
umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi z uwzględnieniem
w tym przypadku postanowień § 10 ust. 12 niniejszej umowy.
5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąci
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części
przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.
9. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, lub
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy
w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy.
10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach
z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający
ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych
podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów
zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.
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§ 12
KARY UMOWNE
Zamawiający ustanawia odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy przez Wykonawcę w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto;
2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
3) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
4) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2 %
wynagrodzenia umownego brutto;
5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego
brutto;
6) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto;
7) za niewystąpienie do Zamawiającego o zgodę, o której mowa w § 10 ust. 5 i 6
umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto.
8) za nie przedstawienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 3,4
i 5 umowy w wymaganych terminach, za każdy taki przypadek w wysokości kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego
niedopełnienia wymienionych tam obowiązków.
W uzasadnionych przypadkach o charakterze obiektywnym i niezależnym od
Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od zastosowania kar umownych.
W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 10 umowy, jeżeli termin zapłaty
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 10 ust. 4 umowy, Zamawiający
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
naliczenia kary umownej w wys. 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem
zapłaty.
Zamawiający, w razie opóźnienia w zapłacie kar po stronie Wykonawcy, może
potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy po uprzednim
wystawieniu mu noty księgowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 13
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych
wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian
umowy, wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takich zmian lub jeżeli wystąpią
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy
czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie
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3)

4)
5)

6)

7)

okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami
niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy. Za skutki
wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany terminu oraz jej zakres - uznaje się
przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności,
w szczególności z uwagi na:
a) przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów, od których
uzależnione jest wykonanie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że przerwa
nastąpiła z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy (zmiana o czas przerwy),
b) wystąpienie siły wyższej - o czas wynikający z działania siły wyższej oraz
w terminie uzgodnionym z tego powodu z Zamawiającym. Za siłę wyższą
uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan
klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, na które Strony nie mają wpływu.
c) wstrzymanie wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn
nie leżących po stronie Wykonawcy (zmiana o czas wstrzymania wykonania
przedmiotu umowy przez Zamawiającego);
sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Za skutki
wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany sposobu wykonywania przedmiotu
umowy oraz jej zakres - uznaje się w szczególności:
- zmiany w zakresie elementów przedmiotu umowy, przez które rozumie się m.in.
zmiany zakresu czynności do wykonania, zmianę materiałów i urządzeń
określonych w dokumentacji projektowej, zmianę zaplecza budowy, zmianę
wygrodzenia terenu budowy, ustalenie nowej drogi dojazdu do placu budowy i przełożenie tych zmian na przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający
z zaistniałych okoliczności;
- zmiany wynikające z zakresu dotychczasowych decyzji, uzgodnień, dokumentacji
na podstawie której realizowana jest umowa - i przełożenie tych zmian na
przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności;
formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w zakresie zgodnym
z przepisami ustawy Pzp i bez zmiany jego pierwotnej wysokości oraz
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia w danym czasie;
oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,
wynikającego z dokonanych formalnie zmian;
zmiany osób o których mowa w § 9 umowy, są możliwe jedynie o ile osoby te
spełniają warunki/wymagania stawiane im w postępowaniu, w którym dokonano
wyboru Wykonawcy oraz wymagania/uprawnienia określone przepisami prawa dla
danych specjalizacji;
zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcy lub
zmiany podwykonawcy, wynikającej z okoliczności leżących po stronie
podwykonawcy, w szczególności na skutek braku należytej realizacji powierzonej
podwykonawcy do realizacji części przedmiotu umowy, jego likwidacji, upadłości,
zamknięcia działalności przez podwykonawcę lub obiektywnego braku możliwości
realizacji przedmiotu zamówienia siłami własnymi przez Wykonawcę. Za skutki
wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany zakresu części zamówienia powierzonej
podwykonawcy lub zmiany podwykonawcy, jej zakres - uznaje się
w szczególności: przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający
z zaistniałej zmiany;
innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – o czas trwania tych
przyczyn.
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2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Warunkiem rozpatrzenia wniosku Wykonawcy o wprowadzenie zmian do umowy jest
złożenie u Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wystąpienia okoliczności
określonych w ust. 1 pisemnego wniosku o wprowadzenie zmiany do umowy wraz
z opisem propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem zmiany oraz załączoną kopią
dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności, które wpłynęły na
konieczność wprowadzenia zmiany.
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§ 14
OSOBY ZATRUDNIONE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29
ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zostały zatrudnione osoby na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
Osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
określonego w SIWZ są zatrudnione przy wykonywaniu: roboty ziemne – 2 osoby,
roboty montażowe – 2 osoby, transport samochodowy - 1 osoba.
Wykonawca będzie, co miesiąc przedstawiał Zamawiającemu oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Oświadczenie będzie składane po raz pierwszy w dniu podpisania umowy,
a następnie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca pracy. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do umowy.
Wykonawca w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, zobowiązany będzie do
przedstawienia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
odpowiednio
przez
wykonawcę
lub
podwykonawcę
kopię
umowy/umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwie do
zidentyfikowania.
Wykonawca w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego
w terminie do 5 dni roboczych od dnia żądania, przedstawi Zamawiającemu dowody
odprowadzenia składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni
miesiąc pracy pracowników tj.:
1) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika
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przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
możliwe jest zastąpienie osób zatrudnionych na umowę o pracę innymi osobami pod
warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania.
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości
w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów dotyczących zatrudnienia na
umowę o pracę.
Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania przedmiotu umowy.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 15
MOŻLIWŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Zamawiającemu
przysługuje
prawo
odstąpienia
od
umowy
ze
skutkiem
natychmiastowym w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, przy czym Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy
Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z ustalonymi warunkami oraz
poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, również w przypadku
trzykrotnego niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w § 14 ust. 3,
4 i 5 umowy.
Odstąpienie od umowy, zgodnie z ust. 2 i 3 może nastąpić w terminie 14 dni, licząc od
daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie, jedynie za wykonaną część przedmiotu umowy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony
obciążają następujące obowiązki:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku,
według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt,
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów zakupionych zgodnie z dokumentacją
techniczną wg stanu na dzień inwentaryzacji, które mogą być wykorzystane przez
Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający,
4) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów zakupionych zgodnie z dokumentacją
techniczną wg stanu na dzień inwentaryzacji, które mogą być wykorzystane przez
Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Wykonawca,
5) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie z terenu
budowy zaplecze budowy,
6) Zamawiający dokona pisemnego odbioru robót przerwanych przy współudziale
Wykonawcy oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, które zostały
wykonane należycie do dnia odstąpienia od umowy.
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§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu
wykonania niniejszej umowy na osobę trzecią bez wcześniejszej zgody
Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,
2) oświadczenie stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – zał. nr 2.
5. Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, z czego 3 dla Zamawiającego i 1
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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ZP/PN/17/2018/DPIR
(wzór)
Załącznik nr 2 do umowy nr ………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)
Lp.

Imię i
nazwisko

Stanowisko
pracy

Zakres
wykonywanych
czynności

Rodzaj
umowy
o pracę

Wymiar
czasu
pracy

Okres
zatrudni
enia

1.
2.
3.
4.
5.

.............................................
(miejscowość i data)

...........................................
(podpis Wykonawcy)
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Uwagi

