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Gmina Mielec 
Ul. Głowackiego 5 

39-300 Mielec 
 

           Mielec dnia, 10.04.2019r. 
ZPM.271.5.2019  

 

 

      

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
Budowa infrastruktury sportowej – zagospodarowanie terenu przy 

Zespole Szkół Wola Mielecka na cele sportowo rekreacyjne. 
 
Szacunkowa  wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej                                 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

 

1.1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych  
Ogłoszenie nr 535807-N-2019 z dnia 2019-04-2019 r.  

CPV:     

45000000-7 -  Roboty budowlane  
45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi  

 
 

 
 
      

 

                                        Zatwierdził:  

                Wójt Gminy Mielec 
    /-/ Józef Piątek 

 
 

 
 

 
                                                      

          
Sporządził: Inspektor Andrzej Bieniek  tel. 17 774 56 46, a.bieniek@ug.mielec.pl 

 
 

 
 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-zwiazane-z-wielofunkcyjnymi-obiektami-sportowymi-6433
mailto:a.bieniek@ug.mielec.pl
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Rozdział I. NAZWA oraz ADRES ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                                            
 
Nazwa Zamawiającego :  Gmina  Mielec  
REGON           690581910 

NIP      8171981902 

Miejscowość     Mielec 

Adres      ul. Głowackiego 5,39-300 Mielec 

 

 

Strona internetowa:     www.gmina.mielec.pl 

Godziny urzędowania   Poniedziałek – Czwartek 7 30 - 1530  

      Piątek 7 30 – 1400 

tel. / fax          17 773 05 90,  

e- mail:           a.bieniek @ug.mielec.pl 

 

 

Wymagane jest przesyłanie ofert pisemnie na adres pocztowy:  

Gmina Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 

 

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA                                                            
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) W kwestiach 

nieuregulowanych powyższą ustawą stosuje się przepisy ustawy – Kodeks cywilny.  

 

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

3. Inne ustalenia:  

 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  

5) Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.  

6) Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

7) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

 

4.  Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne 

nie przeprowadzono dialogu technicznego.  

 

 

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                               

 
1. Rodzaj zamówienia: Roboty Budowlane. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie Budowa infrastruktury sportowej – 

zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Wola Mielecka na cele sportowo 

rekreacyjne. 

Zakres robót przewidzianych do realizacji zamówienia będzie obejmował: 
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- roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i 

ogrodzenie;  

- prace pomiarowe – wytyczenie posadowienia obiektów  

- roboty ziemne – zdjęcie humusu, wykopy pod fundamenty, niwelacja terenu, 

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne obiektów;  

- roboty ciesielskie – deskowanie ław;  

- roboty betonowe – ławy fundamentowe;  

- ustawienie krawężników betonowych oraz korytek ściekowych na ławie betonowej;  

- wykonanie podbudowy z kruszyw mineralnych;  

- rozłożenie podbudowy z asfaltobetonu;  

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej metodą natryskową;  

- roboty drenarskie;  

- wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej;  

- wykonanie nawierzchni syntetycznej pod siłownię zewnętrzną;  

- montaż urządzeń wyposażenia boisk;  

- wykonanie piłkochwytów o wys. 4,0 m i 6,0 m;  

- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej;  

- wykonanie trawnika;  

- montaż ławek i koszy na śmieci;  

- przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej  

 

3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę.  

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji 

przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy.  

 

1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a 

Pzp : 

a) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca sporządzi Listę 

Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem 

podstawy dysponowania tymi osobami,  

b) roboty budowlane/usługi objęte przedmiotem umowy będą świadczone 

przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w 

załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”.  

c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy 

wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z 

późn. zm.). 

2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań : 

a) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę 

przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do 

weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji 

przedmiotu umowy. 

b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których 

Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co 

najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w siwz z 

zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o 

pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca 
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wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do 

wykonywania prac.  

c)   Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących 

przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 

wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników 

świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie 

realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – 

za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących 

przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę wskazanej przez 

Zamawiającego w ppkt.1  

 

d) Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej 

realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić 

bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest 

wykonywany przez osoby będące pracownikami. 

3) rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia :  

 

- Kierownik budowy przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, Kierownik budowy 

zobowiązany jest do obecności na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót  

- Osoby wykonujące prace fizyczne ogólnobudowlane objęte przedmiotem zamówienia 

przez cały okres przedmiotu zamówienia z wyłączeniem specjalistów, dostawców 

urządzeń, osób świadczących usługi transportowe, najmu sprzętu oraz usługi geodezyjne  

 

4. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót (na podstawie którego należy 

wykonać kosztorys ofertowy), projekt oraz specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ. 

 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy PZP. 

 

 

Rozdział IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA                                                 

 
Termin wykonania całości zamówienia: do 31 sierpień 2020 r.   

 

 

Rozdział V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1)  nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w  

ogłoszeniu o zamówieniu, a dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunku: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym 

zakresie 
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b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

Określenie warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 

posiada dokumenty potwierdzające ze jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na minimum 1 500 000,00 zł 

 

c)   zdolności technicznej lub zawodowej. 

Określenie warunku:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony:  

1) jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty 

budowlane, których przedmiotem była budowa infrastruktury sportowej tj 

budowa boisk wielofunkcyjnych z nawierzchni poliuretanowej i budowa boisk 

piłkarskich z trawy syntetycznej o wartości co najmniej                                                          

1 500 000,00 PLN brutto każde zamówienie . 

2) jeżeli Wykonawca wykaże 1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji 

Kierownika budowy, posiadającą następujące, minimalne kwalifikacje 

zawodowe i doświadczenie: 

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności budowlanej 

b) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej 2 robot na, 

budowa boisk wielofunkcyjnych z nawierzchni poliuretanowej i budowa boisk 

piłkarskich z trawy syntetycznej   o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN 

brutto każde zamówienie . 

 

2. Warunki udziału w postepowaniu dla wykonawców wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia:  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:   

a) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w ust.1 pkt 2a)  dotyczący 

posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień winni spełniać ci członkowie 

konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować część zamówienia do której 

wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub uprawnień ustawowych.  

b) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w ustępie w ust.1 pkt 2b)  

winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy 

wspólnie. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do 

jego poszczególnych członków.  

c) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ustępie w ust.1 pkt 2c)  

winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy 

wspólnie. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do 

jego poszczególnych członków.  

d) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp powinien 

spełnić każdy z wykonawców samodzielnie.  

e) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp powinien spełnić 

każdy z wykonawców samodzielnie.  

f) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

-  wg wzoru na załączniku nr 2  do SIWZ 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. 

 

3. Poleganie na potencjale innych podmiotów. 
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1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

3)  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 13-22 i ust. 5. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

5)  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 

których mowa w ust. 1. 

7) Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez 

wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) 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. 

8) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji  

innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, wymienione w  

rozdziale VI SIWZ.  

9)  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 

tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 rozdziału VI SIWZ . 

 

4. Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp  

zostanie wykluczony. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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Rozdział Va . PODSTAWY WYKLUCZENIA, o których mowa a art. 24 ust.5  

 
1. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę; 

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. poz. 978, z 

późn. 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 2015 r. poz. 233, z 

późn. zm.); (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp)  

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; 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 2 ustawy Pzp)  

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 

2-4 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 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

    (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 3 ustawy Pzp)  

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, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 4 ustawy Pzp)  

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; 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 5 ustawy Pzp)  

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; 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 6 ustawy Pzp)  

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; 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 7 ustawy Pzp)  

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. 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp)  
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Wykluczenie wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa: 

 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; 

 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego 

podstawą wykluczenia. 

 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16-20 lub w wyżej wskazanych pkt 1-8, 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. 

 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę                       

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie ust. 2. 

 

4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania                         

o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU  ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA  

 
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy przedłożyć:  

 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust.1 

ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego potwierdzające, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

-  wg wzoru na załączniku nr  2 do SIWZ  

 

1.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, 

o którym mowa powyżej w punkcie 1.  

 

 

2. W celu potwierdzenia braku  podstaw  wykluczenia  wykonawcy z udziału w 

postępowaniu na wezwanie zamawiającego należy przedłożyć następujące 

dokumenty:  

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
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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; 

2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy; 

4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

2.1 Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia 

na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp 

stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie wskazanym przez zamawiającego a dotyczących:  

1) zdolności technicznej lub zawodowej na wezwanie zamawiającego należy 

przedłożyć:  

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, których 

przedmiotem była budowa infrastruktury sportowej tj budowa boisk 

wielofunkcyjnych z nawierzchni poliuretanowej i budowa boisk piłkarskich z 

trawy syntetycznej o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto każde 

zamówienie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wg załącznika nr 4 do 

SIWZ .  

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi tj.  

1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy,     

posiadającą następujące, minimalne kwalifikacje zawodowe i    

doświadczenie: 

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności budowlanej 

b) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej 2 robot na, 

budowę budowa boisk wielofunkcyjnych z nawierzchni poliuretanowej i budowa 

boisk piłkarskich z trawy syntetycznej o wartości co najmniej 1 500 000,00 

PLN brutto każde zamówienie .wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg 

załącznika nr 5 do SIWZ .  

 

2)Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i 

wypełnienia, które należy dołączyć do oferty na wezwanie Zamawiającego: 

a) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta; 

b) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia; 

c) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 

producenta na tę nawierzchnię; 

d) Badania lub deklaracja na zgodność z norma PN-EN 15330-1:2015,  

e) kompletny raport z badań np. Labosport, ISA-Sport bądź Sport Labs 

sporządzony według najnowszych wytycznych Fifa opracowanych w Handbook of 

Test Methods for Football Turf (edycja 2015) dla oferowanego systemu 

nawierzchni potwierdzający zgodność nawierzchni z wymogami FIFA QUALITY 

PRO. 

 
 

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych;  

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2;  

1) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt 1 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 pkt 1 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 
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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. 

 

6. Inne dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym 

stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego nr 1a (załącznik nr 1 do SIWZ)  

2) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania 

zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania 

oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza)  

3) pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału 

albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o 

udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać 

rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie 

oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie 

oświadczeń woli i wiedzy itp. 

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu powołuje się  na zasoby innych podmiotów.  

 

7.  Forma złożonych dokumentów:  

1.  Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

2.  Dokumenty i inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

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

polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której 

mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 

7. W przypadku posiadania oświadczenia lub dokumentu dotyczącego wykonawcy przez 

zamawiającego lub jego uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych bazy 

danej, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 

polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego 

dokumentów. 

 

 

Rozdział VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
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DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:  

 
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja i wymiana 

informacji między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe,  (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 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 2013 

r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

2. 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. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane pocztą 

elektroniczną należy kierować:  

 drogą elektroniczną na adres email a.bieniek@ug.mielec.pl   lub  

 faksem pod numerem (017) 773 05 91  

 pisemnie na adres Zamawiającego  

4. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:  

W zakresie związanym z przedmiotem zamówienia – Renata Gębarowska - 

Piwnica  tel. (0-17) 774 56 46  

  W zakresie związanym z realizacją procedury o udzielenie zamówienia                   

Andrzej Bieniek   tel. (0-17) 774 56 66, e- mail: a.bieniek@ug.mielec.pl  

5. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gminamielec.bip.hsi.pl/ 

Na tej stronie Zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane 

ustawą Prawo zamówień publicznych, związane z niniejszym postępowaniem. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynie po upływie ww. terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku, o którym mowa w pkt 7. - art. 38 ust. 1 b Pzp.  

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim 

wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego oraz bez 

wskazania źródła zapytania zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

9. W celu prawidłowego sporządzenia oferty z uwzględnieniem dokonanych zmian i 

udzielonych wyjaśnień Wykonawca jest zobowiązany śledzić  informacje zawarte na 

stronie internetowej Zamawiającego na której została umieszczona SIWZ. 

 

Rozdział VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
1.Wysokość wadium. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:  

38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy zł 00/100). 

2. Forma wadium.  

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub 

kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu, 

mailto:a.bieniek@ug.mielec.pl
http://www.gminamielec.bip.hsi.pl/
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz.275), 

3. Elementy składowe gwarancji lub poręczenia. 

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi 

być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać (lub podobne 

zasady/odwołanie się do przepisów) następujące elementy: 

a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie 

ich siedzib, 

b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) Kwotę gwarancji, 

d) Termin ważności gwarancji, 

e) Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, lub 

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

f) Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art.26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art 25a ust 1 pełnomocnictw,  lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

g) Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. 

h) Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego, Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności wniesionego 

wadium nie był krótszy niż okres związania ofertą. Postanowienia wskazane powyżej 

stosuje się odpowiednio do poręczeń. 

3.Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na 

rachunek bankowy Zamawiającego Nr 83 8642 1168 2016 6808 8415 0003 

Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale 

dołączyć do oferty, w przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez jednego 

z wykonawców / pełnomocnika Wykonawców. 

4.Termin wniesienia wadium. 

a) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 

wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczny w chwili uznania 

rachunku zamawiającego. 

b)  Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą wymagany treścią siwz 

lub wezwania, 

c) Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest 

równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem 

złożenia oferty przed terminem składania ofert. 

d) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do 

upływu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej 

wysokości i formie. 

5.Zwrot wadium. 



 

 

14 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy 

Pzp. Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 

któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku 

ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako 

najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 

przez Zamawiającego. 

6.Zatrzymanie wadium. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na 

którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,  z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art 25a ust 1 pełnomocnictw,  lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

 

Rozdział IX. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy. 

3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

Rozdział X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY                      

 
1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sposób czytelny i nie budzący 

wątpliwości.  

3. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści Formularza oferty wraz z załącznikami 

- w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać 

nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

4. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub podpisane przez 

Wykonawcę. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone 

do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.  

6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwa to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 

podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być 

złożone w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 

7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być 

złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W 

razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą  
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8. Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane jedynie poprzez czytelne 

przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego. 

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz załącznikami były ponumerowane, i 

zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.  

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 

przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi 

określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest 

to inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej , 

3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte                

i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.  

W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub 

odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych 

zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

11. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

 
 

Rozdział XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT 

 
Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Mielec                                

ul. Głowackiego 5,39-300 Mielec 25 kwiecień 2019 r. do godz. 10:00 

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:  Sala Posiedzeń  Urzędu Gminy Mielec                         

ul. Głowackiego 5,39-300 Mielec:   25 kwiecień 2019 r. o godz. 10:00 

 

1.  Ofertę należy złożyć w zamkniętym nieprzezroczystej kopercie zapewniającej  

nienaruszalność i utajnienie zawartości oraz opisać: 

                                                                                                                                                        

Oferta na        

Budowa infrastruktury sportowej – zagospodarowanie terenu przy Zespole 

Szkół Wola Mielecka na cele sportowo rekreacyjne. - nie otwierać przed  15 

kwiecień 2019 r. godz. 10:00 

 

2. Wykonawca winien we własnym zakresie wybrać sposób dostarczenia oferty, tak aby 

przesyłka była zabezpieczona przed zniszczeniem i dotarła do Zamawiającego przed 

określonym terminem na składanie ofert.  

3. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania oferty Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe 

otwarcie.  

4. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią firmową zamawiającego na kopercie 

zawierającej ofertę z zaznaczeniem daty i godziny złożenia.  
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5. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. Decydujące znaczenie dla 

zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, 

a nie data wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę- zmiany 

lub wycofanie złożonej przez siebie oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną 

dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

7. Zmiany, poprawki, modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 

takich samych zasad jakie dotyczyły składania oferty. Odpowiednio opisane koperty 

zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku 

złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem 

„ZMIANA NUMER”. Koperty oznaczone ,,ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty 

8. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 

przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć 

w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną 

kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

„WYCOFANIE” 

9. Otwarcie ofert jest jawne. 

10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

11. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                        

i warunków płatności zawartych w ofertach 

12. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

 

Rozdział XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY   

 
1.Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres 

prac przedstawiony w siwz i w oparciu o wypełniony kosztorys -  załącznik 

2. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian w kosztorysie ofertowym. 

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

3.Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN – nie dopuszcza się rozliczenia w 

walutach obcych. 

4. Jeżeli z Opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w SIWZ, w tym ze Specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu  wynika, że należy 

wykonać inną ilość prac niż ilość określoną w Przedmiarach robót lub należy wykonać 

prace nie ujęte w kosztorysie ofertowym (załącznik) – należy ten fakt zgłosić 

Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. 

5. W przypadku zgłoszenia rozbieżności, wymagających modyfikacji treści SIWZ, 

Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany i, jeżeli zajdzie taka konieczność, przedłuży 

termin składania ofert. 

6. Ceny jednostkowe winny zawierać w sobie wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu 

zamówienia. 

7. Kosztorysy ofertowe zostaną sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej z 

określeniem cen jednostkowych oraz wartości dla wszystkich pozycji, z uwzględnieniem 

informacji zamieszczonych w Opisie przedmiotu zamówienia. 
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8. Suma wartości wszystkich pozycji w Kosztorysie ofertowym wpisanych do formularza 

oferty stanowić będzie cenę oferty netto (bez podatku VAT). W cenie oferty brutto należy 

uwzględnić obowiązujący podatek VAT. 

9. Ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze określone przez Wykonawcę w ofercie oraz w 

kosztorysie ofertowym, nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały 

waloryzacji. 

10.Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach 

jednostkowych, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub 

koszty wytworzenia. 

11. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

kosztorysowe określone na podstawie cen jednostkowych zawartych w sporządzonych 

przez Wykonawcę Kosztorysie ofertowym, oraz ilości faktycznie zrealizowanych robót. 

12. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem 

zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na 

wycenę zamówienia. 

13.Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatek VAT obowiązującą na termin składania 

ofert. 

14. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu 

zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury. 

15. 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. 

16. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 

wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 

Rozdział XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
1. Przy wyborze i ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie się 

kierował następującymi kryteriami:  

 1. Cena – waga kryterium 60%  

 2. Udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem ( z zastrzeżeniami 

iż oceniane zostanie poddana gwarancja nie krótsza niż 36 mc i nie dłuższa niż 

60 mc od daty sporządzenia protokołu odbiory końcowego). W przypadku 

niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość 

okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36mc ) – 

waga kryterium 40%  

 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi 

zasadami:  

a) Cena :  

C= Cn/Cob x 60%  

Gdzie  

C – liczba pkt przyznanych wykonawcy w tym kryterium  

Cn najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert  

Cob – cena ofertowa badanej oferty  

60% - waga kryterium  

Przyjmuje że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba pkt w kryterium ceny i 

kryterium okresu gwarancji  
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b) Udzielona gwarancja na roboty:  

G=Gob/Gn x 40%  

G- liczba pkt przyznanych wykonawcy w tym kryterium  

Gob – Oferowany termin gwarancji oferty ocenionej ( w pełnych mc – z zastrzeżeniem iż 

ocenie zostanie poddana gwarancja nie krótsza niż 36 mc i nie dłuższa niż 60 mc. W 

przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego 

długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 

36mc . 

W przypadku zaoferowania dłuższego niż 60 miesięcy okresu gwarancji do wyliczenia 

punktów zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany 

okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.  

Gn – najkorzystniejszy oferowany termin gwarancji w ofertach (w pełnych mc – z 

zastrzeżeniem, iż nie więcej niż 60 mc  

40% waga kryterium  

Całkowita liczba pkt jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie 

poniższego wzoru:  

Lp=C+G  

Gdzie Lp – liczba punktów  

C – Punkty przyznane w kryterium cena  

G - Punkty przyznane w kryterium gwarancje  

Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.  

 

 

 

 

 

Rozdział XIV  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO  

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

a) odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

b) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, 

c) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru. 

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali 

zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

7) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 2 

pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 

wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 
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4.  Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5-7, na stronie 

internetowej. 

5. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 2, jeżeli ich 

ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym 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 zostało przesłane w inny sposób.  

7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w ust. 6, jeżeli upłynął termin do wniesienia 

odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp  lub 

w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze. 

8. Przed zawarciem umowy Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu następujących 

dokumentów: 

a) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

umowy nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 

b) W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną – Wykonawca przedłoży kopię 

umowy spółki cywilnej regulująca współpracę pomiędzy wspólnikami i 

reprezentację spółki. 

c) potwierdzenie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

d) umowę regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem - w przypadku wyboru ich oferty jako 

najkorzystniejszej.  

9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie przedstawi dokumentów o 

których mowa w pkt 8 lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, będzie to traktowane przez zamawiającego jako uchylanie się 

Wykonawcy od zawarcia umowy, wówczas umowa nie zostanie zawarta z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  W takiej sytuacji zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 

mowa w art. 93 ust. 1.  

10. Po zawarciu umowy, Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od jej 

zawarcia w zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych.  

 

Rozdział XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Informacje ogólne. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w 

wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % 

ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (z podatkiem VAT), wybrany 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w 

dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. 

2) Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
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wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

na kolejne okresy. 

3) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

4) Wypłata, o której mowa w ppkt. 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

5) Przepis art. 149  ustawy PZP stosuje się. 

 

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3.2. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci przelewem na 

następujący rachunek bankowy Nr 83 8642 1168 2016 6808 8415 0003 

3.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

3.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

rachunku bankowym.  

3.5. ZNWU będzie wymagalne w wysokości 10% ceny całkowitej z VAT podanej 

w ofercie. 

3.6. Zapłata kwoty stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy nastąpi bezspornie po 

otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego wezwania na piśmie. 

3.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejsza ofertę 

spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, chyba, że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

3.8. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 

149 ustawy Pzp, 

3.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

3.10. Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego 

dokumentu (gwarancji, poręczenia) 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. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od 

otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4.1. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – roboty 

będące przedmiotem zamówienia. 

4.2. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 

wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 

4.3. Kwota, o której mowa w ppkt 4.2. jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 
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Rozdział XVI.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA 
TAKICH WARUNKACH  

 

Do SIWZ został dołączony wzór umowy (załącznik nr  6 Do SIWZ ) stanowiący jej 

integralną część, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia 

publicznego.  

 

Rozdział XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust.1 są: 

 odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

 skarga do sądu  

Odwołanie 

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

2)  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 

cenę; 

b) określenia warunków udziału w postepowaniu, 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) odrzucenia oferty odwołującego. 

e) opisu przedmiotu zamówienia;  

f) wyboru oferty najkorzystniejszej;  

3) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodności z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na 

które nie przysługuje odwołanie. 

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej. 

5) Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.  

6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

7) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu 

związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbie orzeczenia. 

8) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby. 

Skarga do sądu:  

a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
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Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

c) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od 

dnia wpłynięcia skargi do sadu. 

d) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie 

przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 

 

Rozdział. XVIII UDZIAŁ W REALIZACJI I  ZMIANA PODWYKONAWCY  

A.POWIERZENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY  

 
1) Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

zamówienia przez wykonawcę. 

2) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych 

części, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz  

podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których 

zasoby się powołuje w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postepowaniu.   

3) W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być 

wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, 

zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 

roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 

lub usług. 

4) Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w powyższym ust. 3, w 

przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być 

wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, 

lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi. 

5) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postepowaniu, 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. 

6) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na 

żądanie zamawiającego przedstawia dokumenty potwierdzające brak zaistnienia 

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy oraz spełnianie przez niego, w 

zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zdolności, warunków udziału w 

postępowaniu.  

7) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8)  Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

9)  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

B. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO; 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany, do 

przedłożenia zamawiającemu;  
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1) do zaakceptowania projektu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku 

projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, pod rygorem naliczenia 

kar umownych z tego tytułu. 

2) do zaakceptowania poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytułu,  

3) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 

podwykonawstwo,  których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, o wartości równej lub większej niż 0,5% wartości Umowy 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 

umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia 

do jego reprezentacji. 

3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 

szczególności, iż:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej,  

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 

przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 

przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy,  

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, 

SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 

odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

4.  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

 

5.  Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni 

od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń.  
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Zamawiający wnosi zastrzeżenia w szczególności, gdy treść zawartej umowy nie spełnia 

wymagań, o których mowa w ust. 3. i 4 .  

a) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w pkt.5 Wykonawca podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o 

podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

b) Po  akceptacji projektu takiej umowy lub po upływie terminu na zgłoszenie przez 

Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 

umowy. 

 

5. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli zamawiający w terminie 7 

dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej 

sprzeciwu. Zamawiający wniesie sprzeciw w szczególności, gdy treść zawartej 

umowy nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 3 i 4 . 

 

6. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 

termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie dostawy lub  usługi 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Jeżeli w umowie termin ten 

przekracza 30 dni, to zamawiający poinformuje wykonawcę o konieczności zmiany 

tego terminu w umowie,  pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

 

8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

 

9. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 

ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o 

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego na zasadach 

określonych powyżej.  

 

10. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

umową. 

 

11.  Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na 

żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu 

budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie 

budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 
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12.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 

działania lub zaniechania. 

 

Rozdział XIX.  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), i Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Urząd Gminy Mielec 
informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mielec z siedzibą w Urzędzie Gminy 
Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec. 

2. Wójt Gminy Mielec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod 
adresem e-mail: iod@ug.mielec.pl i nr telefonu: (17) 774 56 37. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

4. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: każdy uzyskujący wgląd w dokumentację 
postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustawy o 
dostępie do informacji publicznej. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane na stronie 
internetowej  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielec, jeśli taki obowiązek będzie 
wynikał z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

5. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

8. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków 
nałożonych przez przepisy prawa. 

9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionej ustawy jest obligatoryjne. 
Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.  

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

12. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 
 

Rozdział XX.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE  

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem 

okoliczności wskazanych w art. 93 ust.4 ustawy Pzp.  

2. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania z 

wyjątkiem: ofert, które udostępnia się od chwili ich otwarcia, załączników do 

protokołu, które udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
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unieważnieniu postępowania oraz dokumentów stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa i informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

3. Sposób udostępniania określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 

2016 w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 

z 2016r. poz. 1128). 

ZAŁĄCZNIKI:  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – do wypełnienia przez wykonawców wraz                           

z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do Formularza nr 1a   

Załącznik nr 2  - Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp   

Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych  

Załącznik nr 5 – Wykaz osób  

Załącznik nr 6 - Wzór umowy 

Załącznik nr 7 – Przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót   

budowlanych 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Załącznik nr 1  do SIWZ  

 

Ja/my niżej podpisany/i  

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

działając w imieniu i na rzecz:  

Nazwa wykonawcy............................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................ 

NIP ……………………………………………………………………………. REGON ………………………………………….. 

Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty: ………………………………………………………………….. 

e-mail ........................................................ nr tel. …………………………………………………….. 

 

 

Gmina Mielec 

Ul. Głowackiego 5 
39-300 Mielec 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia p/n; 

Budowa infrastruktury sportowej – zagospodarowanie terenu przy Zespole 

Szkół Wola Mielecka na cele sportowo rekreacyjne. 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:  
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netto .....................................zł (słownie: …………………………………………..……………………….) 

 

w tym ........... %VAT tj. ……………….…..zł (słownie: ……………………………….………………………….) 

 

brutto ……………………….. zł (słownie: ……………………………………………………..…………………………….) 

 

Oświadczam, że oferowana długość okresu gwarancji wynosi ………………………… miesięcy .  

 
2. Oświadczam/my, ze jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ tj. 30 

dni licząc od terminu składania ofert. 

 

3. Oświadczam/my, ze przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 

wskazanym w SIWZ. 

 

4. Akceptuję/my warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.  

 

5. Oświadczam/my, iż podwykonawcom zamierzam/my powierzyć wykonanie 

następujących części zamówienia : …………………………………………………..……………………* 

Nazwy firm podwykonawców..........................................................................* 

 

6. Oświadczam/my, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ……… do ……… 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *.  

 

 

W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, w szczególności określając w jaki sposób zostały łącznie spełnione przesłanki, o 

których mowa w ww. ustawie. 

 

7. Oświadczam/my, że „Wzór umowy" oraz ewentualne jego zmiany zostały przez nas 

zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

8. Wadium zostało przez Nas wniesione w wymaganym terminie w formie:  

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

 

9. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru Naszej oferty do zawarcia umowy  w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego oraz wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny ofertowej brutto, 

w formie: ................................................................................................. 

 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.  

      14  RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub   

      pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w   

      niniejszym   postępowaniu.* 

 

 
 
* Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego załączników 
Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić, skreślić, usunąć lub wpisać nie dotyczy.   
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..............................................                     …………………………………………………………….. 
        (miejscowość, data)                                                        (podpis i pieczęć osób umocowanych do reprezentowania  

                                                                                         wykonawcy i składania oświadczeń woli ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………

………………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 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 zamówienia publicznego 

pn. Budowa infrastruktury sportowej – zagospodarowanie terenu przy Zespole 

Szkół Wola Mielecka na cele sportowo rekreacyjne. prowadzonego przez  Gminę 

Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec,  oświadczam, co następuje: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w     ………..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono 

warunki udziału w postępowaniu). 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 

udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

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

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

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

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Budowa infrastruktury sportowej – zagospodarowanie terenu przy Zespole 

Szkół Wola Mielecka na cele sportowo rekreacyjne. prowadzonego przez  Gminę 

Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

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

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

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

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

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

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

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

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

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

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

 

             ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, 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, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

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,                   

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu                

z postępowania o udzielenie zamówienia. 
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

                 ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

 

 

        

                 ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

  

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

    (nazwa i adres Wykonawcy) 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.). 

JA (MY) NIŻEJ PODPISANY (NI) 

_______________________________________________________________________ 

 

działając w imieniu i na rzecz 

_______________________________________________________________________ 

    (pełna nazwa wykonawcy) 

_______________________________________________________________________ 

 (adres siedziby wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

Budowa infrastruktury sportowej – zagospodarowanie terenu przy Zespole 

Szkół Wola Mielecka na cele sportowo rekreacyjne. 

prowadzonego przez Gminę Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 

 

1) Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) nie należy do grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

____________ dnia __ __ ____ roku  

________________________________ 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

2) Informuję (my), że wykonawca, którego reprezentuję (my) należy do grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie załączam dokumenty/informacje (wymienić poniżej i załączyć do oferty): 
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- ________________________________________________ 

- ________________________________________________ 

 potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w przedmiotowym postępowaniu 

 

........................................, dnia: ................................    

                                                                                                  

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

 (podpis i pieczęć imienna osoby 

uprawnionej) 

 

 

______________________________ 

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2). 

 
Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

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

    (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na:  prow Budowa infrastruktury sportowej – 

zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Wola Mielecka na cele sportowo 

rekreacyjne prowadzonego przez  Gminę Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 

w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej , poniżej przekładamy wykaz robót budowlanych:  

     

1) P

o

z

. 

Rodzaj  

(przedmiot i zakres) 

 oraz miejsce wykonanych 

robót 

Całkowita 

wartość 

wykonanych 

robót  

(zł brutto) 

Okres realizacji 

robót 

(dd/mm/rrrr) 

Podmiot, na 

rzecz 

którego 

roboty 

zostały 

wykonane 
od  do 

1 2 3 4 5 6 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Załączamy dowody potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli robót 

budowlanych. 
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UWAGA: 

W sytuacji, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku, polega na zdolnościach 

technicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany 

jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz 

dokumenty, o których mowa w  ust.3 rozdziału V SIWZ  

 

 

........................................, dnia: ................................    

                                                                                                  

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

 (podpis i pieczęć imienna osoby 

uprawnionej) 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

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

    (nazwa i adres Wykonawcy) 

WYKAZ OSÓB  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Budowa infrastruktury sportowej – zagospodarowanie terenu przy Zespole 

Szkół Wola Mielecka na cele sportowo rekreacyjne. 

prowadzonego przez  Gminę Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 

w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej , poniżej przekładamy wykaz osób:   

Zakres 

wykonywanych 

czynności   

Nazwisko                  

i imię 

Kwalifikacje 

zawodowe 
Doświadczenie  

Podstawa 

dysponowani

a 

2 3 4 5 6 

Kierownik budowy 
posiadający 
uprawnienia 

budowlane do 
kierowania 
robotami 

budowlanymi w 
specjalności 
budowlanej 

 

 

Posiada uprawnienia 
budowlane do 

kierowania robotami                                     
w specjalności 

budowlanej 
 

TAK/NIE* 

 
Posiada doświadczenie 

w pełnieniu funkcji 
kierownika budowy, 
lub kierownika robót 
budowlanych przy 

realizacji co najmniej 
co najmniej 2 robot 

na budowę boisk 
wielofunkcyjnych z 

nawierzchni 
poliuretanowej i 

budowa boisk 
piłkarskich z trawy 

syntetycznej o 
wartości co 

najmniej                              
1 500 000,00 PLN 

brutto każde 
zamówienie 
TAK/NIE* 

 

pracownik 
Wykonawcy* 

pracownik innego 
podmiotu – 

dysponowanie na 
zasadach 

określonych w art. 
22a ustawy Pzp* 

 

Uwaga: 
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W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na zdolnościach 

zawodowych  innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, i w kolumnie 

(5) wskaże inną niż „pracownik Wykonawcy” podstawę dysponowania - zobowiązany jest 

udowodnić, iż będzie dysponował tymi osobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz 

dokumenty, o których mowa o których mowa w  ust.3 rozdziału V SIWZ  

 

........................................, dnia: ................................    

 

                                                                                    

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

 (podpis i pieczęć imienna osoby 

uprawnionej) 

_____________________________ 

* - niepotrzebne skreślic 

 

 
Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 
 

 
W Z Ó R  U M O W Y  Z P M … … / 2 0 1 9   

 
zawarta dnia …………………. 2019 roku w Mielcu pomiędzy Gminą Mielec                    

z siedzibą w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec  reprezentowaną 

przez: 

P. Józefa Piątka   –  Wójta Gminy  
przy kontrasygnacie: 

Skarbnika Gminy   - P. Małgorzaty Cyran  
zwaną w dalszej części umowy  ,,ZAMAWIAJĄCYM” 

A 

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

 
zwaną w dalszej części umowy ,,W Y K ON A W C Ą ” ,  reprezentowaną przez: 

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

……………………….. 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu 
nieograniczonego z dnia .................... r. na wykonanie robót polegających na  
Budowa infrastruktury sportowej – zagospodarowanie terenu przy 

Zespole Szkół Wola Mielecka na cele sportowo rekreacyjne. 
zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. została 

zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
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1.Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania na rzecz Zamawiającego robót 
polegających Budowa infrastruktury sportowej – zagospodarowanie 

terenu przy Zespole Szkół Wola Mielecka na cele sportowo rekreacyjne. 
zgodnie z kosztorysem ofertowym, specyfikacją techniczną,  projektem 
budowlanym. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą 
starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą 

organizacją. 
2.Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

oraz robót dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne 
do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w 
ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3.Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust.1 niniejszego 
paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami 

,,zaniechanymi” . 
4.Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń 
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą 

korzystne dla zamawiającego. Będą to np. okoliczności: 
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na 

eksploatacje i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub 

zmiany obowiązujących przepisów.  
5.Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i 

urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiana ta 
nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 
6.Zmiany, o których mowa w ustępach 2-5 niniejszego paragrafu, muszą być 

każdorazowo zatwierdzone przez zamawiającego. 
 

§ 2 
 

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy określony                           

w projekcie  , specyfikacji technicznej i kosztorysie ofertowym  

 
§ 3 

 
1. Za wykonanie  przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1 niniejszej 

umowy, strony umowy ustalają wynagrodzenie kosztorysowe  w 

wysokości :  
brutto w wysokości ………………………………………..zł (słownie: 

……………………....)  
w tym podatek VAT ………… w wysokości ………………………………..zł 
(słownie: …..……………………...................)  

cena netto w wysokości ……………………………….zł (słownie: 
…………………….... 

……………………………..)  
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2. Wynagrodzenie, określone w ust.1, odpowiada zakresowi robót 
przedstawionemu w przedmiarze robót, które było zamieszczone w załączniku  

do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto 
następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 
utrzymania zaplecza budowy, związane z odbiorami wykonanych robót, 

wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne wynikające z 
niniejszej umowy. 

3. Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w przedmiarach robót oraz zwiększone 
w porównaniu z przedmiarem robót ilości robót (tzw. konieczne ,,roboty 
dodatkowe”) oraz inne koszty niż określone w ust.2 niniejszego paragrafu, ,, 

roboty zamienne” , a także ,, roboty zaniechane”, a konieczne do wykonania i 
oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy określonego w §1 ust.1 

niniejszej umowy, mogą być wykonane (lub ,,zaniechane”) na podstawie 
protokołów konieczności potwierdzonych przez inspektora nadzoru, 

zatwierdzonych przez zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołów 
konieczności przez zamawiającego wykonawca nie może rozpocząć 
wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót ,,zaniechanych”.  

4. Rozliczanie robót nastąpi fakturami częściowymi za elementy robót, 
potwierdzone w protokole zaawansowania robót, zatwierdzonym 

przez Zamawiającego  i na podstawie faktury końcowej. Wartość 
wykonanych robót rozliczanych fakturami częściowymi nie może być 
mniejsza niż 20% wynagrodzenia kosztorysowego netto określonego 

w § 3 ust.1 niniejszej umowy. 
Wartość wykonanych robót będzie obliczana następująco:   

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a 
ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru. Jednak w 
ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana 

ustalonego w ust.1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość 
faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w 

przedmiarze robót ( a nie w kosztorysie ofertowym) – w takim przypadku 
wynagrodzenie określone w ust.1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub 
zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w 

kosztorysie ofertowym, 
b) gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót ( tzn. takie, 

których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 4a niniejszego paragrafu), a 
konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone 
będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę i 

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz zamawiającego. Kosztorysy 
te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

- ceny czynników produkcji  zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych 
złożonych przez wykonawcę, (tabela czynników produkcji stanowi załącznik do 
niniejszej umowy) 

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o 
zapisy w pakt.1 , brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z 

zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, 
- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w 
kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. 

W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR zastosowane zostaną KNNR-y, a 
następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiającego. 

5. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez 
Inspektora Nadzoru danego etapu robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni 
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od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru 
wykonanego elementu robót.  

6. Wartość płatności przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości 
wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy. 
7. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury 

końcowej, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego i po 
stwierdzeniu faktu prawidłowego wykonania całości zamówienia   

8.Nieuregulowanie przez Wykonawcę wymaganych świadczeń względem 
podwykonawców upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy. jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na 

zapłacenie z przysługującego mu wynagrodzenia bezpośrednio przez 
Zamawiającego należności przysługujących podwykonawcą od Wykonawcy. 

  
 

 
 

§ 4 

 
Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu  7 dni 

po podpisaniu umowy. 
Termin zakończenia robót : do ..............................................r.   
 

§ 5  
 

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: 
.................................................,  
 

adres: ............................................................ telefon: ........................ 
 

Nr uprawnień:………………………………………………………………………………………………………… 
 

Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w 

osobie:.................................................,  
 

adres: ............................................................ telefon: ........................ 
 

Nr uprawnień:……………………………………………………………………………………………… 

 
§ 6 

 
Należność faktur częściowych i faktury końcowej uregulowana zostanie w 
terminie  30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tj. Gminę Mielec ul. 

Głowackiego 5, 39-300 Mielec, faktury i protokołu odbioru wykonanych robót 
podpisanego przez wszystkich sygnatariuszy umowy: Wykonawcę i 

Zamawiającego   (zgodnie z zapisami SIWZ ). 
 

 

§ 7 
 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu  gwarancji za 
wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi  ……..…… miesięcy (zgodnie ze 
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złożoną ofertą), licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez 
zastrzeżeń. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez 
udzielenie …….. miesięcznej  gwarancji jakości za wady fizyczne przedmiotu 
umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi  
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi w 
protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest do: 

1)   Udziału w przeglądach gwarancyjnych dokonywanych na każde pisemne 
wezwanie Zamawiającego; 

2)   Usunięcia na koszt własny wszelkich wad i usterek powstałych w 
przedmiocie umowy, zmniejszających wartość użytkową, techniczną i 

estetyczną wykonanych robót. 
6. Z czynności przeglądu gwarancyjnego zostanie każdorazowo spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku przeglądu, w tym również 

dotyczące zakwalifikowania ewentualnie stwierdzonych wad i usterek, 
przyczyn ich powstania oraz sposobu i terminu usunięcia. 

7. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich 
usunięcia w terminie wyznaczonym w dniu przeglądu. Jeżeli ze względów 
technicznych usunięcie wad nie będzie możliwe w wyznaczonym  terminie, to 

Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 
technologicznych i sztuki budowlanej. Nieuzasadnione niedotrzymanie przez 

Wykonawcę wyznaczonego terminu zakwalifikowane będzie jako odmowa 
usunięcia wad. 

8. Każdorazowe usunięcie wad i usterek potwierdzone zostanie na piśmie przy 

udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, w terminie do 7 dni od 
dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o ich 

usunięciu. 
9. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający 

może usunąć je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw 

wynikających z okresu gwarancji i rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o skorzystaniu  

z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane 
roboty Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionego przez 
Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 

§ 12 niniejszej umowy. 
10.Na co najmniej 60 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi ustalonego 

w umowie, nastąpi ostatni przegląd gwarancyjny mający na celu ustalenie 
stanu wykonanych robót. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi nastąpi 
odbiór ostateczny mający na celu stwierdzenie usunięcia wad okresu 

gwarancji. 
11.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 

także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed 
upływem tego okresu. 

12.Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane w formie 

pisemnej.  
 

§8 
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1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części 
robót lub usług PODWYKONAWCOM pod warunkiem, że posiadają oni 

kwalifikacje do ich wykonania.  
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.  
4. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia;  

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.  
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 

dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane 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.  

7.  Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach 

o których mowa w ust. 3 powyżej.  
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 

dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane 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.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 powyżej, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  
11. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o 
podwykonawstwo.  

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
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zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany 
umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 powyżej Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji.  
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 powyżej, w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo  
b) 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  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty.  
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12powyżej, Zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 
powyżej, 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.  

19. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 5, 8, 10 powyżej przedkładający 
może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o 
podwykonawstwo.  

20. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego 
pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub 
zaniedbania jego własnych pracowników.  

21. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów 
niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich 

niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich 
Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z 
Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie. 

 
 

§ 9 
 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 



 

 

43 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za 
każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie. 

d) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,3% 
wartości umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień braku lub 

nieterminowej zapłaty; 
e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany, w wysokości 0,3 % wartości umownego 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia przedłożenia w/ w 
dokumentu; 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, - w wysokości 0,03% 
wartości umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia 

przedłożenia w/w dokumentu; 
g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

w wysokości 0,03% wartości umownego wynagrodzenia brutto za każdy 

dzień opóźnienia w zmianie umowy o podwykonawstwo; 
h) za nie przedłożenie w określonym terminie kopii umowy o pracę osób 

wykonujących czynności osób wykonujących pracę przy realizacji 
zamówienia, w wysokości 0,05%  całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego zawartej umowie.  

 
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, za wyjątkiem wystąpienia 
sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 
 

3. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych 

Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania 
Wykonawcy. Jeśli termin ukończenia zostanie przedłużony po tym, jak 

zostały zapłacone kary umowne, Zamawiający dokona korekt w 
przyszłych płatnościach za  wszelkie nadpłaty kar umownych zapłaconych 
przez Wykonawcę. 

 
§ 10 

 
1. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego 

w terminie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych 

robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru..  
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, 
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b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy lub żądać nieodpłatnego wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi 

(w zakwestionowanym zakresie). 
3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 

wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 
poprzednio robót jako wadliwych. 

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 

niniejszej Umowy. 

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w 
czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu 

usunięcia tych wad. 
 

 
§11 

 
1. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca 

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 
2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały 

wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót 
wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy. 

3. Badania, o których mowa w ust. 2, będą realizowane przez Wykonawcę na 

własny koszt. 
4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 

umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w 
rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, ze zastosowane materiały, 
bądź wykonanie robót, są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych 

obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający. 
5. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole 

przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty zgodnie z 
przygotowanym i zatwierdzonym projektem oznakowania i zabezpieczenia 
robót, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 

realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa. 
 

§  12 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy.  

2.  Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w 
wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (z podatkiem 

VAT), wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy 

jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej 
podpisaniem. 
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w  formie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je 
na rachunku bankowym.  
5. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje 

się art. 149 ustawy Pzp. 
6.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7.  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7.1. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni 
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane – roboty będące przedmiotem zamówienia. 
7.2. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 
7.3.Kwota, o której mowa wyżej jest zwracana nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
§  13 

 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron z 
zachowaniem warunków określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w 
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:  

2.1. Zmiana terminu realizacji umowy: 
a) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających 

realizację kontraktu w terminie poprzez wyjątkowo niesprzyjające 
warunki atmosferyczne, siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie 
robót, dokonywanie odbioru. 

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 
zamawiającego:  

-  wstrzymanie robót przez zamawiającego, 
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 
dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentów budowy 
wymaganych przepisami prawa, 

          c)  będą miały miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposób wykonania  
               przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub  
               Wykonawcę,  jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,  
  d)  zmiany będące następstwem działania organów administracji, 
          e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych  

              przez lub  dających się przypisać zamawiającemu lub innemu  
              wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie   
              wykonywania prac budowlanych,  

          f)  działania osób trzecich, nie będących konsekwencją winy którejkolwiek     
               ze stron, uniemożliwią wykonywanie prac,  

g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz 
wykonawcy  skutkujące niemożnością prowadzenia prac. 
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h) protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych w tym 
przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu 

uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, 
nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.   

2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  
a) zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania 
projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa lub z uwagi na postęp technologiczny,  
c) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego 

elementu robót, 
d) zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia,  

e) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 
Ww. zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 
oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a zamawiający może ponieść 

ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w 
kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Wskazane zmiany 

mogą być powiązane z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach 
określonych przez strony. 

2.3. Zmiany osobowe  

Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot 
umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi 

uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo 
budowlane w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni 
od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym 
zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

2.4. Zmiana wynagrodzenia: 

a)W przypadku rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części 
przedmiotu umowy – w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące 

wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za 
wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 
wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 

świadczeniami.  
b)zmiany stawki podatku VAT:  

- w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto 
nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w tabeli elementów 
rozliczeniowych. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w 

okresie obowiązywania umowy.  
- w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto 

nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w tabeli elementów 
rozliczeniowych. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z 

odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT.   
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2.5   Zmiana podwykonawców: 
Wystąpi konieczność dokonania (za zgodą Zamawiającego) zmiany (nowy 

podwykonawca musi spełnić takie same warunki jak podwykonawca 
pierwotny) lub wprowadzenia nowego podwykonawcy z zachowaniem 
wymagań dotyczących części, które nie mogą być powierzone 

podwykonawcy lub tez całkowitej rezygnacji z udziału podwykonawcy.   
2.6 Zmiana dokumentacji projektowej :  

a) Jeżeli zmiany o których mowa w pkt 2.2 wymagają zmiany specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę 
przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz 

z informacją – o konieczności lub nie – zmiany zgłoszenia oraz przedmiar. 
Wymaga to akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego.  

b) jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy 
podstawą obliczenia jej kosztów stanowi projekt zamienny, o którym 

mowa w pkt a oraz kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o 
uzgodniony z zamawiającym publikator cen jednostkowych robót 
budowlanych dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót 

budowlanych.    
2.7.  Pozostałe zmiany: 

 Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian w umowie 
spowodowanych zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
które zaczęły obowiązywać po dniu zawarcia umowy, wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany, które mają wpływ na koszty wykonania 
przedmiotu umowy, w tym w szczególności wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w przypadku wejścia w życie przepisów 
powodujących zmianę: 
1) wysokości stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. 
W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2.7 Wykonawca powinien 

przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu za pomocą odpowiednich 
dokumentów, w jaki sposób wyżej wymienione zmiany wpływają na koszty 
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.  

W przypadku, gdy Zamawiający uzna, że Wykonawca wykazał wpływ 
zmiany przepisów prawa na koszty wykonania przedmiotu umowy strony 

dokonają stosownej zmiany Umowy, w formie pisemnego aneksu 
 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 
Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody Powyższe zmiany do umowy 

winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy – aneksu podpisanego 
przez obie strony i zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.  
 

4. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego 
propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. 

 
5. Dokonanie nieistotnych zmian  (zgodnie z definicją zawartą w art. 36a ust 

5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) wynikających z zasad 
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wiedzy technicznej nie stanowi zmiany tej umowy, jeżeli nie powoduje 
istotnego zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy oraz nie wykracza poza 

zakres zamówienia podstawowego.  
 

6. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie 

sporządzony protokół konieczności zawierający uzasadnienie faktyczne i 
prawne, podpisany przez obie strony niniejszej umowy.  

 
7. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania 

formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje 

skutków prawnych.  
 

§  14 
 

1.  Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego 
stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych nizej 
przypadkach. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 
a) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni bez 

uzasadnionej przyczyny. 

e) Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w 

szczególności gdy zwłoka w przedłożeniu kopii umowy o pracę osób 
wykonujących czynności przy dokonywaniu zamówienia przekroczy 5 dni.  

3.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 7 dni przed 

terminem odstąpienia. 
4.  W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego 

obciążają następujące obowiązki: 

a)  w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 

w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 
b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy, 

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, obowiązany jest do: 

a)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

  
§ 15 

Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę: 

1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3 a) Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał 

na podstawie umowy  o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy  



 

 

49 

2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

kompletną Listę Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze 

wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, która stanowić będzie 

załącznik do umowy.  

3. Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy 

-zwane Pracownikami wymienione w załączniku nr 2 do Umowy pn. „Wykaz 

Pracowników”.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy 

wskazani      w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) 

oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające 

równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie 

z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U., z 2018 r. poz. 

2177) 

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest 

wykonywany przez osoby będące pracownikami. Dokumentami, o których mowa 

w zdaniu pierwszym mogą być umowy o pracę. W celu wypełnienia obowiązku, o 

którym mowa w niniejszym punkcie Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami 

o ochronie danych osobowych.  

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z 

Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

zgodnie z pkt. 5. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.  

7. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę 

przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji 

tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu 

umowy.  

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których 

Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej 

taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w siwz z zachowaniem 

wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej 

zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie 

przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.  

9. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot 

umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia 
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przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania 

Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 

Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę 

poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących przedmiot umowy na 

podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w punkcie 1  

10. Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji 

na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące 

dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby 

będące pracownikami. 

§  16 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych,  

 

 

§  17 
 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz                                 
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

 
 

         Z A M A W I A J Ą C Y:                          W Y K O N A W C A: 
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