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ZP-12/2019                                                                                                                  Myślenice, 04.09.2019 r. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach 

32-400 Myślenice, ul. Przemysłowa 6 
tel. 12/272-17-33 , fax. 12/272-17-33, 

ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)  
 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
1. Nazwa zamówienia:  

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K Siepraw – Łyczanka – Świątniki Górne w km od 2+148 do 
km 3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki  

Części zamówienia: 

Część 1: Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K Siepraw – Łyczanka – Świątniki 
Górne w km od 2+148 do km 3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki – nawierzchnia  

Część 2: Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K Siepraw – Łyczanka – Świątniki 
Górne w km od 2+148 do km 3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki – chodnik 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.53-7, 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1, 
45.23.24.52-5, 45.23.32.22-1. 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 04.09.2019 r. pod nr  593355-N-2019 

2. Opis przedmiotu zamówienia.  

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1951K w miejscowości Siepraw, 
na długości ok. 985 m, polegająca na przebudowie jezdni, poszerzeniu jedni, wykonaniu peronu przystankowego, 
przebudowie pobocza na chodnik z kostki, przebudowie zjazdów wraz z istniejącym odwodnieniem.  

2.2. Rodzaje robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia: 

Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K Siepraw – Łyczanka – Świątniki Górne w km od 
2+148 do km 3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki – nawierzchnia: 
- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, ścinanie poboczy, regulacja pionowa studzienek), 
- roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących zjazdów wraz z wywozem gruzu), 
- poszerzenia i przełomy (frezowanie nawierzchni, korytowanie, wykonanie podbudowy, wyrównanie 
podbudowy mieszanką min.-bit., wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit., zbrojenie nawierzchni 
geosiatką), 
- wykonanie chodnika (roboty ziemne, wykonanie podbudowy z bet., uzupełnienie zjazdów tłuczniem), 
- wykonanie nawierzchni (skropienie nawierzchni asfaltem, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką 
min.-bit., wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit., w-wa ścieralna); 
- roboty wykończeniowe (wykonanie pobocza z tłucznia, montaż barier ochronnych); 
- oznakowanie (tablice znaków, słupki stalowe, oznakowanie poziome jezdni). 

Uwaga: Zamawiający zakłada fakturowanie zadania w 2020 r., po zrealizowaniu całości zamówienia. 

Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K Siepraw – Łyczanka – Świątniki Górne w km od 
2+148 do km 3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki – chodnik: 
- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, karczowanie pni, przebudowa istniejących zjazdów, 
udrażnianie przepustów pod drogą, montaż studzienek i studni  rewizyjnych, wykonanie kanalizacji, 
przebudowa rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, umocnienie rowu korytkami kolejowymi), 
- roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących zjazdów wraz z wywozem gruzu, cięcie piłą nawierzchni), 
- poszerzenia i przełomy (korytowanie, wykonanie podbudowy, wyrównanie podbudowy mieszanką min.-
bit., wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit.), 
- wykonanie chodnika (roboty ziemne, montaż krawężników i obrzeży, wykonanie podbudowy, wykonanie 
nawierzchni chodnika z kostki brukowej bet., wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „Krata”, 
wykonanie ubezpieczenia dna rowu i skarp nasypu narzutem kamiennym, bariery ochronne stalowe). 

Uwaga: Zamawiający zakłada wykonanie części zadania w 2019 r., tj. do kwoty otrzymanej dotacji 
Wojewody i zafakturowanie tej części, chyba że warunki atmosferyczne nie pozwolą na zrealizowanie takiej 



 

 

ilości robót, wtedy zafakturowane zostaną faktycznie wykonane roboty a faktura będzie mniejsza niż wartość 
otrzymanej dotacji.  

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ. 

2.3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia, tj. wykonania robót budowlanych, związanych z wykonaniem nawierzchni/chodnika. 

2.4. Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych powyżej jako kluczowych) 
części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia 
(niekluczowych), obejmujących roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, wykończeniowe, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W odniesieniu 
do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego wykonania przez wykonawcę, Wykonawca 
nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2.5. W sytuacji, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
wskazuje w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - 
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń 
równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne 
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez 
wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia 
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 
Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania 
dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie 
się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując 
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt 
o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 
dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. 
Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub 
urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.  

2.6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie, w okresie 3 lat, od dnia udzielenia niniejszego 
zamówienia, Wykonawcy wyłonionemu w tym postępowaniu, zamówienia polegającego na powtórzeniu 
podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, których zakres 
obejmował będzie roboty zgodne z zakresem robót opisanym w punkcie I.2.2 niniejszej SIWZ, o wartości 
nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Roboty te zostaną udzielone na podstawie   
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

2.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót do wykonania zawarty jest w 
dokumentacjach, SST oraz w przedmiarach, załączonych do SIWZ dostępnych w formacie PDF na stronie 
Zamawiającego www.zdp-myslenice.pl – ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty drogowe (ZP-
12/2019) w formie załączników, zamieszczonych kolejno po SIWZ.  

3. Termin wykonania zamówienia, liczony od daty zawarcia umowy, do:  

Zadanie nr 1 – 31.07.2020 r. 

Uwaga: Zamawiający zakłada fakturowanie zadania w 2020 r., po zrealizowaniu całości zamówienia. 

Zadanie nr 2 – 30.06.2020 r. 

UWAGA: Zamawiający zakłada wykonanie części zadania w 2019 r., tj. do kwoty otrzymanej dotacji 
Wojewody i zafakturowanie tej części, chyba że warunki atmosferyczne nie pozwolą na zrealizowanie takiej 
ilości robót, wtedy zafakturowane zostaną faktycznie wykonane roboty a faktura będzie mniejsza niż wartość 
otrzymanej dotacji.  

3.1. Terminy wykonania zamówienia, określone powyżej, mogą ulec zmianie na zasadach określonych w 
umowie. 

 

 



 

 

II. PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

1. Informacje ogólne 
1.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone według zasad określonych w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej 
„Ustawą” w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 – 46 Ustawy) o wartości powyżej 30 000 euro, i niższej od 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.  
1.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 
1.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, przy czym 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują p i s e m n i e 
(adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, 32-400 Myślenice ul. Przemysłowa 6), przy pomocy f a k s u 
(12 272-17-33) lub drogą elektroniczną (zdp@zdp-myslenice.pl lub m.zieba@zdp-myslenice.pl). Jeżeli 
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub 
drogą elektroniczną, każda ze stron na ż ą d a n i e drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W 
przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż wysłane 
pismo na numer faksu lub adres e-mail, podane przez Wykonawcę w ofercie, zostało doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 
1.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
1.5. Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych powyżej w pkt I.2.3 jako 
kluczowych) części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części 
zamówienia (niekluczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców.  
1.6. W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego wykonania przez 
wykonawcę, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu, na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
1.7. Zamawiający wymagał będzie posiadania przez Wykonawcę, z którym podpisywał będzie umowę, 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której 
realizował będzie przedmiot zamówienia (umowę), przez cały okres, realizacji tej umowy.  
1.8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
1.9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
1.10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotowego zamówienia. 
1.11. Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 
elektronicznych. 
1.12. Zamawiający nie określa wymagań, związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 
ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.  

2. Informacje o udostępnieniu SIWZ  
SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej Zamawiającego www.zdp-myslenice.pl, od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

3. Wykonawcy. (art. 23) 
3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki, konsorcja) ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 
3.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 
podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz 
art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują 
łącznie, zgodnie z wymaganiami określonymi w III.1.2 niniejszej SIWZ. 
3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawcę, oświadczenia, o których mowa w 
IV.1.a 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. 
3.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w IV.3.d niniejszej 
SIWZ, składa każdy w Wykonawców. 
3.6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 27.07.2016 r., poz. 1126).  

 

 



 

 

4. Udział Podwykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia  

4.1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcy 
(podwykonawcom) jest zobowiązany do wskazania tej części zamówienia w ofercie i podania przez wykonawcę 
firm podwykonawców.  
4.2. 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 usługi.  
4.3. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w pkt 4.2 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. 
4.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, 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. 
4.5. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podaje Zamawiającemu 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich 
zmianach tych danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 
4.6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części zamówienia 
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
wobec tego podwykonawcy.  
4.7.  Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
4.8. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umów z podwykonawcami na warunkach zapewniających 
wywiązanie się z jego zobowiązań wobec Zamawiającego. W szczególności termin zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy 
niż 30 dni i nie może upływać po terminie zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy. Takie same zasady stosuje 
się do umów z dalszymi podwykonawcami.  
4.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postepowaniu, nie wskazał udziału 
żadnego podwykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca 
zobowiązał się samodzielnie zrealizować udzielone mu zamówienie. 
4.10. Szczegółowe zapisy i warunki dotyczące zlecania robót podwykonawcom zostały zawarte we wzorze 
umowy, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.   

5. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a Pzp) 
1. Stosownie do wymogu art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest 
na czas realizacji przedmiotu zamówienia, do zatrudnienia (w przedsiębiorstwie własnym lub podwykonawcy) 
na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace w ramach niniejszego zamówienia. Wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 kodeksu pracy. Zobowiązanie to nie 
dotyczy osób wykonujących usługi geodezyjne, osób pełniących nadzór nad wykonywanymi pracami 
(kierownik budowy i kierownicy robót) przynależących do właściwej izby samorządu zawodowego o ile osoby 
te stanowią zasoby własne Wykonawcy.  Nie dotyczy również osób odnośnie których Wykonawca wykaże, że 
czynności określone powyżej, nie będą przez nie wykonywane w żadnym zakresie pod kierownictwem oraz w 
miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 
2. W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o którym mowa powyżej, przez 
którąkolwiek ze stron, przed zakończeniem terminu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innych osób na podstawie umowy o pracę. Wykonawca 
zobowiązuje się w każdej umowie o podwykonawstwo zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące 
podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie opisanym powyżej, oraz zapisów 
umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 



 

 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać sporządzona w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Informacje typu: imię i nazwisko, data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, sporządzona w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej w wysokości 100,00 złotych za każdy dzień niepełnienia wymagań jw. w 
odniesieniu do jednego pracownika. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - traktowane jest jako niespełnienie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób.  
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Informacje dot. RODO  
1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 
obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą 
m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, w szczególności 
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 
dotyczą i  od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny 
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której 
dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 
Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 
wyłączeń, o których mowa w  art. 14 ust. 5 RODO. 
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach,               
ul. Przemysłowa 6, 32-400 Myślenice, tel. 12 272-17-33, e-mail: zdp@zdp-myslenice.pl; 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nr ZP-12/2019, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego; 
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którymi udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”; 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób  
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
7) posiada Pani/Pan: 



 

 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
Uwaga – skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
Uwaga – prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
8) nie przysługuje Pani/Panu:  
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lic. c RODO. 

 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.1. nie podlegają wykluczeniu. 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej Specyfikacji dotyczące:  
1.2.1.   posiadania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie: 

 

a) doświadczenia – Doświadczenie zawodowe 
          Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, dla zadania nr 1 - co najmniej dwa zamówienia 
związane z budową, przebudową lub remontem drogi o nawierzchni bitumicznej, w zakresie 
wykonania nakładki bitumicznej, o wartości min. 500 000,00 zł brutto każde, dla zadania nr 2 – 
co najmniej dwa zamówienia związane z budową, przebudową lub remontem chodnika, o 
wartości minimum 350 000,00 zł brutto każde. 

          W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez wykonawcę, jako spełniające warunek 
za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca 
dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – 
na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów 
A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia 
ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany 
po tej dacie średni kurs NBP. 
 

b) kwalifikacji lub wykształcenia - Potencjał kadrowy 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował, co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującymi przepisami lub odpowiednie, 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do 
kierowania robotami w specjalności drogowej wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej 
Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającymi, że osoby których uprawnienia dotyczą są 
wpisane na listę członków tej izby. Osoby zdolne do wykonania zamówienia winny posiadać 
uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 
Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 
2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również 
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 



 

 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.), 

c) potencjał techniczny - korzystania dla realizacji zamówienia z urządzeń technicznych 
wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym 
niezbędnym do realizacji zamówienia. Spełnieniem warunku będzie przedstawione 
oświadczenie, o którym mowa w punkcie IV.1.a. 
 

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiadał będzie zawartą i opłaconą 
umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej potwierdzającą, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia w ramach, której wykonywał będzie zamówienie publiczne. 

 

2. Zamawiający może na każdym etapie uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację niniejszego zamówienia. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których 
mowa w pkt III.1.2. niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli jeden z wykonawców lub co 
najmniej dwóch łącznie posiadało będzie zawartą i opłaconą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w ramach, której wykonywał będzie 
zamówienie publiczne na podstawie tej Specyfikacji o wartości ubezpieczenia (suma gwarancyjna) 
odpowiedniej w niniejszej specyfikacji. 

4. Pozostałe wymagania wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia określone w pkt 
III.1.2. wykażą łącznie zgodnie z wymaganiami określonymi w tym punkcie.  

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w nin. specyfikacji w 
stosownych sytuacjach lub 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.  

6. Wykonawca jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa wyżej w pkt III.5 
niniejszego Rozdziału SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie 
będzie dysponował niezbędnymi zasobach tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

7. Zamawiający oceni czy udostępnione 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 pkt 1), 2) i 4).  

8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda dokumentów, określających: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. 
9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt IV.3 a-c. 

10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

11. 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. 

12. Jeżeli podmiot, na którego potencjał powołuje się wykonawca nie spełnia warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca 
w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 



 

 

lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną w wymaganym przez 
Zamawiającego zakresie. 

13. Z postępowania o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu wykonawca wykluczony na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy. 

14. Wykonawca przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku, do którego zachodzą okoliczności o 
których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4, 5, 6, 7, 8 ustawy tj. 

a) 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 498);  

b) 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;  

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy 
lub zasądzenia odszkodowania;  

d) 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;  

e) 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 d;  

f)  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; 

g) 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 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.  

 

IV. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ 
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  

1. Do oferty każdy wykonawca dołącza: 

a)  aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
oraz dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, na formularzach zgodnych z treścią 
załączników nr 1 i nr 2 do Oferty. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia określone warunki udziału 
w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
potwierdzając w tym oświadczeniu 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. 

b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające doświadczenie zawodowe kierownika budowy (dot. 
kryterium: Doświadczenie kierownika budowy – 10%). W oświadczeniu należy wskazać 
terminy realizacji poszczególnych inwestycji, nazwy inwestycji, wartość inwestycji oraz nazwę i 
adres Zamawiającego. Oświadczenie musi potwierdzać wymagany w kryterium zakres robót 
oraz należyte wykonanie robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zawartych 
w oświadczeniu informacji - umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryteriach poza ceną,  

c) kosztorys ofertowy z tabelą elementów scalonych (sporządzony w oparciu o przedmiar robót, 
stanowiący załącznik nr 3 do nin. SIWZ. Kosztorys winien obejmować kalkulację ceny oferty z 



 

 

rozbiciem na ceny poszczególnych elementów zamówienia - UWAGA: forma w jakiej będzie 
sporządzany kosztorys pozostaje w gestii wykonawcy. 

d) dowód wniesienia wadium. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
dotyczące tych podmiotów w ten sposób, że informacje o których mowa w punkcie IV.1. dotyczące tych 
podmiotów zamieszcza w oświadczeniach, o którym mowa w IV.1 niniejszej SIWZ.  

3. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego, 
składa następujące dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art 25 ust.1 pkt 1) 
oraz 3) ustawy Pzp oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu:  

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności              
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłaceniem podatków, wstawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub inny 
dokument potwierdzający, 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; 

d) Opłaconą Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia uzależniona jest od zapłaty 
składki wraz z polisą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument jej opłacenia. 

e) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
odpowiadających zakresowi podanemu w pkt III.1.2.1a niniejszej SIWZ, 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 uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 

4. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 
3 niniejszego Rozdziału, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

5. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3 
niniejszego Rozdziału, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i 
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one nadal aktualne. 

6. Dodatkowo Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 



 

 

7. Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i 
dokumentów wyszczególnionych w pkt 3 niniejszego Rozdziału.  

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). 

9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt IV.1. i IV.2. niniejszego SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. 

12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów: 

a) określonych w pkt IV.3.a-c - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a.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 złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem składania ofert, 

a.b.) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesiące przed upływem składania ofert, 

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 
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

 

12. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, 
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 
udziału w postępowaniu.  

 

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, za pośrednictwem faksu (12 272-17-33) lub e-maila (zdp@zdp-myslenice.pl, 
m.zieba@zdp-myslenice.pl), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych 
w rozdziale IV niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa 
w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.  

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w 
formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
uzna, iż wysłane pismo na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę w Ofercie, zostało 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. Wykonawca zobowiązany 



 

 

jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkiej zmianie numeru faksu i adresu 
poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

3. Jeżeli, którykolwiek z dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, Wykonawca zamiast tego dokumentu 
składa oświadczenie, że dokument go nie dotyczy i uzasadnienie, dlaczego; 

4. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawidłowości Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu. 

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

6. Do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osób podpisujących Ofertę do podejmowania zobowiązań w 
imieniu Oferenta (oryginał dokumentu), jeżeli nie wynika to z treści dokumentu rejestracyjnego lub 
wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków      
 Zamówienia.  

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie 
terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja 
jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

VI. Wymagania dotyczące wadium (art. 45 i art. 46 ustawy PZP) 

1. Wadium wynosi:  

Zadanie nr 1 – 15 000,00 zł; 

Zadanie nr 2 – 9 500,00 zł. 

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska 
S.A., nr rachunku: 12 1600 1462 0008 4781 8071 7038 
2. Termin wpłacenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. 
3. Wykonawca wnosi wadium w następujących formach: 

a) w pieniądzu, 
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
c) w gwarancjach bankowych,  
d) w 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.  
4. W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN, 

na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów 
A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie 
opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. 

5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą znalezienia się środków finansowych na 
rachunku zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).  

6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  
a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;  
b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.  

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:  
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia,  



 

 

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

8. Zamawiający zatrzymuje 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.  

9. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.  

10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

VII. Okres związania ofertą (art. 85) 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że 
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium. 
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 
6. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 

VIII. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

1. Wykonawcy mogą składać oferty na poszczególne zadania (jedno lub dwa). Nie można złożyć oferty na 
część zadania. 

2. Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem przedstawionym w SIWZ) 
oraz niżej wymienione dokumenty: 

2.1  Kosztorys ofertowy. 

2.2  oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IV.1 i 2 niniejszej SIWZ.  

2.3  pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych  
dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

3. W przypadku braku dokumentu umożliwiającego dokonanie oceny ofert w kryteriach, o których mowa w 
SIWZ, Zamawiający nie przyzna punktów w przedmiotowym kryterium.  

4. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie norm podanych w przedmiarze robót według 
załączonego do „Oferty” formularza kosztorysu ofertowego z cenami jednostkowymi oferowanymi przez 
Wykonawcę. Formularz kosztorysu ofertowego jest załącznikiem do Specyfikacji (kosztorys na bazie cen 
jednostkowych) . W celu uniknięcia ewentualnych błędów kosztorysowych Zamawiający zaleca załączenie 
do „Oferty” kosztorysu ofertowego będącego Załącznikiem do Specyfikacji wydrukowanego ze strony 
Zamawiającego i wypełnionego przez Wykonawcę.  

5. Cena jednostkowa dla pozycji kosztorysowej jest scalona, uwzględnia wszystkie składniki: robociznę, 
materiały wraz z transportem, pracę sprzętu, jakie będą niezbędne do wykonania jej w całości określone dla 
tej roboty w SST, przedmiarze wraz z kosztami pośrednimi i zyskiem. 

6. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost 
z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 
Będą to m.in. następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych 
do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i 
porządkowych, utrzymania zaplecza terenu, na którym wykonywane będą prace, koszty związane 
z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót 
budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych 
do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.  

 



 

 

7. Sposób obliczenia ceny oferty: 

Wynagrodzenie określa się na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów – 
wynagrodzenie kosztorysowe. 

8. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały 
waloryzacji, za wyjątkiem sytuacji, w których zmianę ceny ofertowej brutto przewiduje umowa.  

9. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN. 

10.   Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, 
winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

11. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

12.  Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany w treści 
oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. Poprawki mogą być 
dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie poprawnego. 

13.  Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z 
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli 
osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie 
wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty 
obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych niżej w rozdz. XI. Dokument pełnomocnictwa musi 
zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza. 

14.  Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  

15.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

16.  Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów w 
sytuacji, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

17.  Oferta 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.  

18.  Zaleca się, aby: 

1.1  strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być 
umieszczona informacja o ilości stron.  

1.2  formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny 
jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych w pkt VIII.12 
powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

19.  Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (teks jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010). 

20.  W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie 
później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje 
podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

21.  Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z 
uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

22.  Ofertę należy przygotować na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. Ofertę 
należy przygotować zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” oraz SIWZ.  

23.  Oferta powinna zawierać:  



 

 

1) imię, nazwisko, firmę (nazwę) i dokładny adres Oferenta, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko 
osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu przetargowym; 
2) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki; 
3) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z wymaganymi w Specyfikacji załącznikami; 
4) Ofertę należy ponumerować. Numeracja może obejmować każdą stronę lub każdą kartkę. Wskazane jest 
aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale złączone w celu zapobieżenia 
ich zdekompletowania.  
5) Wskazane jest, aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz 
dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się 
znajduje oraz liczbę wszystkich stron oferty. Na kolejnym stronach należy umieścić ofertę przetargową.  
6) wszelkie poprawki lub zmiany treści któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty musza być 
parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  
7) Jeżeli Wykonawca dołączył do oferty dokumenty, stanowiąc tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione, 
wskazane jest żeby dokumenty te umieścił w oddzielnej kopercie oznaczonej napisem „Dokumenty 
zastrzeżone” i włożył do koperty zawierającej ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca nie zabezpieczy 
odpowiednio poufności dokumentów, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie 
treści zastrzeżonych dokumentów. Jeżeli Wykonawca nie zastrzeże w ofercie tajności dokumentów, składa 
oferty z kosztorysem i ze wszystkimi załączonymi do niej dokumentami w jednej części. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. 
8) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z 
uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 
24.  Ofertę z kosztorysem ofertowym i innymi załącznikami należy włożyć do zamkniętej w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia 
ofert, koperty zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczonej w następujący sposób: 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K Siepraw – Łyczanka – Świątniki Górne w km od 
2+148 do km 3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki 

 
nie otwierać przed 19.09.2019 r. godz. 905 

25.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej tj. oferty przewidującej odmienny 
niż określony w dokumentacji projektowo-kosztorysowej sposób wykonania zamówienia. 

26.  Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na dwie części. Oferty można składać na poszczególne części 
zamówienia, tj. zadanie 1 lub zadanie 2 albo oba. Nie można złożyć oferty na część zadania. 

27.  Gdy Wykonawca po złożeniu oferty chce wprowadzić do niej zmiany może: 
- wycofać złożoną wcześniej ofertę i złożyć nową zmienioną; 
- złożyć dokumenty zawierające zmiany zgodnie z opisem zawartym niżej w punkcie 2 i oznaczeniem 
„ZMIANA” Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 

28.  W przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a 
złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 
tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w 
sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

29.  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 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. W takiej sytuacji 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. (art. 91 ust. 3a UZP). 

30.  Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 



 

 

31.  Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji 
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert zatem 
wszelkie niejasności dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale V pkt 8-11 SIWZ.  

IX. ZŁOŻENIE I OTWARCIE OFERT OCENA OFERT 

1. Termin składania ofert.  
Ofertę należy składać do dnia 19.09.2019 r. do godz. 900 w siedzibie ZDP Myślenicach, ul. Przemysłowa 6, 
sekretariat. 

2. Otwarcie ofert. 
2.1. Otwarcie ofert nastąpi 19.09.2019 r. o godz. 905 w siedzibie ZDP.  
2.2. Otwarcie ofert jest jawne. 
2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
2.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.zdp-myslenice.pl informacje 
dotyczące:  
3.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
3.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Ofertę wniesioną po 
terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

X. BADANIE OFERT  

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalnym jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania oprócz dozwolonej poprawy, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  
     - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 wymienione w rozdz. IV pkt 3 SIWZ. 

4. Odrzucenie ofert (art. 89) 
1) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
a) jest niezgodna z ustawą;  
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;  
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji;  
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
niezaproszonego do składania ofert;  
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;  
h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;  
i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał 
wniesienia wadium;  
j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;  
k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego 
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.  



 

 

l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Rażąco niska cena (art. 90) 

1)  Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku 
do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2177); 
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w 
miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  
2) w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z 
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;  
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany 
cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.  
3) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
4) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w 
stosunku do przedmiotu zamówienia.  

XI. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. (ART. 91, ART. 92) 
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 
2. Kryteria oceny ofert i sposób oceny: 
12.1 Kryteria oceny ofert:  
1) Cena (C) – waga 60 % 
2) Wydłużenie okresu gwarancji (G) – waga 30% 
3) Doświadczenie kierownika budowy (D) – waga 10% 
2.2 Sposób oceny: 
1) Cena 
                       cena najkorzystniejszej oferty* 
Cena /C/ = ---------------------------------------------- x 60 pkt 
                          cena rozpatrywanej oferty* 
*-Ceny w powyższym wzorze rozumiane są jako ceny brutto proponowane przez Wykonawców za całość 
zadania przedmiotu zamówienia.  

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 60 punktów 

2) Wydłużenie okresu gwarancji  

Dotyczy ilości miesięcy wydłużenia okresu gwarancji, powyżej minimalnego wymaganego okresu 
gwarancji, który wynosi 36 miesięcy do maksymalnego wynoszącego 60 miesięcy. Wydłużenie okresu 
gwarancji winno być podane w pełnych miesiącach. W przypadku podania wydłużenia gwarancji w latach 
Zamawiający przeliczy na miesiące (1 rok = 12 miesięcy). 

Kryterium wydłużenie okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w 
formularzu ofertowym wydłużenia okresu gwarancji, ponad wymagany minimalny okres gwarancji, który 
wynosi 36 miesięcy do maksymalnego okresu gwarancji, który wynosi 60 miesięcy. 

W związku z powyższym Wykonawca może zadeklarować wydłużenie okresu gwarancji w przedziale od 
0 miesięcy (docelowo gwarancja wynosić będzie 36 miesięcy) do 24 miesięcy (docelowo 60 miesięczna 
gwarancja). 



 

 

W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje wydłużenie okresu gwarancji większe niż 24 miesiące, 
Zamawiający do oceny oferty przyjmie maksymalne wydłużenie, czyli 24 miesiące, natomiast do 
umowy zostanie wprowadzony okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie (36 
miesięcy + zadeklarowane wydłużenie okresu gwarancji). W przypadku nie podania w formularzu 
ofertowym deklaracji wydłużenia okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje 
najkrótsze wydłużenie okresu gwarancji, czyli 0 miesięcy. 

                                  ilość miesięcy wydłużenia rozpatrywanej oferty* 
Wydłużenie okresu gwarancji /G/  = ---------------------------------------------------------------------- x 30 pkt 
                                              największa zaproponowana ilość miesięcy wydłużenia* 

*-ilość miesięcy wydłużenia okresu gwarancji w powyższym wzorze rozumiana jest jako proponowana 
przez Wykonawcę w ofercie ilość miesięcy wydłużenia okresu gwarancji. 
 
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 30 punktów 

3) Doświadczenie kierownika budowy /D/ 

W tym kryterium punkty przyznane zostaną za doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do 
pełnienia funkcji kierownika budowy na danym zadaniu. Do oceny brane będą (na podstawie 
przedstawionego przez Wykonawcę załącznika nr 3 do Oferty – Oświadczenie dot. doświadczenia 
zawodowego Kierownika budowy z ostatnich 5 lat) inwestycje odebrane bez usterek przez 
Zamawiającego, z których każda musi spełniać następujące warunki: 

Dla zadania nr 1: 
- wartość min. 250 000,00 zł brutto, 
- zakres: budowa/przebudowa/remont drogi o nawierzchni bitumicznej 
 

Dla zadania nr 2: 
- wartość min. 150 000,00 zł brutto, 
- zakres: budowa/przebudowa/remont chodnika 
 
 

W celu możliwości weryfikacji niniejszego kryterium Wykonawca przedłoży, wraz z Ofertą, załącznik    
nr 3 – Oświadczenie dot. doświadczenia kierownika budowy. 

Punktacja w tym kryterium przedstawiać się będzie następująco: 
- oferta, z wykazaną 1 inwestycją – 2 punkty 
- oferta, z wykazanymi 2 inwestycjami – 4 punkty 
- oferta, z wykazanymi 3 inwestycjami – 6 punktów 
- oferta, z wykazanymi 4 inwestycjami – 8 punktów 
- oferta, z wykazanymi 5 i więcej inwestycjami – 10 punktów 
W przypadku nie wykazania w załączniku nr 3 do Oferty żadnej inwestycji lub braku tego załącznika Oferta 
otrzyma 0 punktów. 

Maksymalnie ilość punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 10 punktów. 

Wskazana, w kryterium 3 osoba będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego 
zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tej osoby, w trakcie realizacji zamówienia, pod 
warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowana nowa osoba będzie posiadała doświadczenie nie 
mniejsze niż osoba wykazana w  Ofercie - oświadczeniu. 
 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów, obliczoną 
według wzoru: 
 O = C + G + D  
Gdzie: 
O – łączna liczba punktów  
C – liczba punktów uzyskana w kryterium Cena 
G – liczba punktów uzyskana w kryterium Wydłużenie okresu gwarancji 
D – liczba punktów uzyskana w kryterium Doświadczenie kierownika budowy 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
4. Jeżeli złożono Ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego 
nabycia towarów Zamawiający w celu oceny takiej Oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



 

 

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia  
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 
niższą ceną. 
6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, 
nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane           
w złożonych ofertach. 
8. 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 przypadku, o których 
mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia 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 lub prawne 
9. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 8.1 i 8.5 – 8.7, na stronie internetowej. 

XI.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty.  

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez  
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy PZP.  

XII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed 
podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
kwocie stanowiącej 5% ceny brutto podanej w ofercie, w jednej lub formach określonych w art. 148 ust. 1 Pzp.  
2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 
3. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy składanego w gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, dokument musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy może być wnoszone w: 
1) pieniądzu; 



 

 

2) poręczeniach bankowych; lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia                          
9 listopada 2000 r. o stworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającego: BNP PARIBAS Bank Polska S.A. nr 12 1600 1462 0008 4781 8071 7038. 
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 
7. Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie do dnia zawarcia umowy. 
8. Jeżeli Wykonawca decyduje się na zabezpieczenia w pieniądzu, jego wniesienie może nastąpić na 
zasadach określonych we wzorcu umowy. 
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  
10. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia będzie w sposób zachowujący ciągłość 
zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. 
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane zamówienie. 
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30 % wysokości 
zabezpieczenia. 
Kwota, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie zwracana nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na zasadach 
określonych w art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp. 

XIII. Unieważnienie postępowania (art. 93) 
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli; 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty; 
3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 
samej cenie; 
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
2. Dla ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis 
powyższy stosuje się odpowiednio. 
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy: 
1)  ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 
składania ofert, 
2)  złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o 
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek 
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, 
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

XIV. Zawarcie umowy (art. 94, art. 95, art.139-art.146) 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 



 

 

W przedmiotowym zamówieniu publicznym przyjęto formę przesyłania zawiadomień: Zamawiający lub 
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie, faksem lub droga 
elektroniczną.  
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
których mowa w ust. 1, jeżeli: 
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko 
jedną ofertę, 
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 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. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 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 Ustawy.  
4. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dno od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
5. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia Zamawiający może nie ujawniać niektórych informacji, jeżeli ich 
ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym, lub mogłoby 
naruszać uzasadnione interesy gospodarcze Wykonawców, lub mogłoby zakłócić konkurencję pomiędzy nimi. 
6. Do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.  
7. Umowa ma formę pisemną  
8. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej. 
9. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie. 
10. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 ustawy PZP. 
11. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
12. Zakazane są iissttoottnnee  zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem: 
1) terminu wykonania robót, w przypadku złych warunków atmosferycznych, trwających dłużej niż 5 dni 
jeżeli w tym czasie padał ciągły deszcz przez dłużej niż 5 godzin w godzinach pomiędzy 7:00 a 16:00 - o 
ilość dni opadów,  wprowadzenia robót zamiennych, nakazanej przez uprawniony organ zmiany organizacji 
ruchu oraz jeżeli od podpisania umowy do określonego w niej terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
pozostało mniej niż 60 dni - na warunkach i w sposób określony w umowie, 
2) zmiany spowodowanej zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności 
zmiany stawki podatku VAT, 
3) realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, jeżeli nowe roboty 
budowlane, nie są objęte zamówieniem podstawowym, a realizacja tych robót jest  niezbędna i jeżeli zostały 
spełnione łącznie następujące warunki (art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych): 
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w 
ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 
4) okoliczności nieprzewidywalnych, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć i jeżeli wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie (art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych). 
5) zastąpienia wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, innym wykonawcą z powodu 
(zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych) :  
a) połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
b) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. 
6) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w Umowie (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). 



 

 

7) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 i 2 Umowy w przypadku zmiany 
stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia w takim przypadku następuje wyłącznie: 
a) na pisemny wniosek wykonawcy,  
b) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia, 
c) najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z dowodami zostanie 
złożony Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie przepisów stanowiących 
podstawę zmiany. Nie dochowanie tego warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od 
dnia złożenia wniosku.  
8) Zmiany lub wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  
13. Inne niż wymienione w ustępie poprzedzającym zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do 
zwiększenia wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 
Powyższe zmiany nie mogą skutkować podwyższeniem wynagrodzenia i nie mogą być niekorzystne dla 
Zamawiającego. 
14. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust.1 Ustawy i ww ust. 12 podlega unieważnieniu. 
Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie: 
1) części umowy, o której mowa w art. 140 ust. 3; 
2) zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1; 
3) umowy, o której mowa w art. 146 ust. 1. 
Uprawnienie, o którym mowa powyżej, wygasa z upływem 4 lat od dnia zawarcia lub zmiany umowy. 
15. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                      
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 
16. Umowa podlega unieważnieniu na zasadach określonych w Dziale VI Umowy w sprawie zamówień 
publicznych Art. 146 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XV. Dokumentacja postępowania (art. 96) 
1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządzi pisemny 
protokół postępowania o udzielenie zamówienia. 
2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z ewentualnych zebrań z Wykonawcami, 
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i 
Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 
3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

XVI.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.  
3. 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. 
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 
b) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
d) odrzucenia oferty odwołującego, 
e) opisu przedmiotu zamówienia, 
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
7. 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. 
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie, na podstawie pkt 3. 
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w Ustawie dla tej czynności. 
10. Na czynności, o których mowa w pkt 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 3. 
11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 6 zdanie drugie 
albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi 
się w termie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
14. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił 
Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pracownik upoważniony do kontaktów z Oferentami: 
pok. 4, tel. (12) 272-17-33  
- w sprawach dotyczących postępowania: Marta Zięba; 
- w sprawach technicznych: Irena Figiel-Korzeń. 
Wykaz załączników do Specyfikacji: 
1. Załącznik Nr 1 do SIWZ – „Wzór Umowy Nr 1,2,3/ZP-12/2019 ”. 
2. Załącznik Nr 2 do SIWZ –„Formularz Oferty wraz z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3. 
3. Załącznik Nr 3 do SIWZ – Przedmiary robót i kosztorysy 
4. Załącznik Nr 4 do SIWZ – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
5. Załącznik Nr 5 do SIWZ – Dokumentacja 
6. Załącznik Nr 6 do SIWZ – Doświadczenie zawodowe 
7. Załącznik Nr 7 do SIWZ – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 
 
 

ZATWIERDZIŁ: 
Dyrektor ZDP Myślenice 
mgr inż. Jerzy Grabowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

zał. Nr 1 do SIWZ ZP-12/2019 
WZÓR UMOWY 

U M O W A  NR 1,2/ZP-12/2019 
 
zawarta w dniu .............2019 r. w Myślenicach pomiędzy: 
Powiatem Myślenickim, ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice, NIP 681-169-23-25, reprezentowanym przez 
mgr inż. Jerzego Grabowskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach, 32-400 Myślenice, 
ul. Przemysłowa 6, zamawiającym i odbiorcą przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową oraz 
płatnikiem faktur, zwanym w treści umowy  „Zamawiającym”  
a 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”.  
Umowa zawarta została po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

§ 1 
Przedmiot i termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K Siepraw – Łyczanka – Świątniki Górne w km od 2+148 do km 
3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki – ZP-12/2019: 

Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K Siepraw – Łyczanka – Świątniki Górne w km od 
2+148 do km 3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki – nawierzchnia  

Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K Siepraw – Łyczanka – Świątniki Górne w km od 
2+148 do km 3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki – chodnik 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przebudowę odcinka drogi powiatowej 
nr 1951K w miejscowości Siepraw,  

polegająca na przebudowie jezdni, poszerzeniu jezdni i wykonaniu peronu przystankowego 

polegającą na przebudowie pobocza na chodnik z kostki, przebudowie zjazdów wraz z istniejącym 
odwodnieniem. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1951K w miejscowości Siepraw, na 
długości ok. 985 m,  

polegająca na przebudowie jezdni, poszerzeniu jedni, wykonaniu peronu przystankowego,  

przebudowie pobocza na chodnik z kostki, przebudowie zjazdów wraz z istniejącym odwodnieniem.  

3.2. Rodzaje robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia: 

Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K Siepraw – Łyczanka – Świątniki Górne w km od 
2+148 do km 3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki – nawierzchnia: 
- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, ścinanie poboczy, regulacja pionowa studzienek), 
- roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących zjazdów wraz z wywozem gruzu), 
- poszerzenia i przełomy (frezowanie nawierzchni, korytowanie, wykonanie podbudowy, wyrównanie 
podbudowy mieszanką min.-bit., wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit., zbrojenie nawierzchni 
geosiatką), 
- wykonanie chodnika (roboty ziemne, wykonanie podbudowy z bet., uzupełnienie zjazdów tłuczniem), 
- wykonanie nawierzchni (skropienie nawierzchni asfaltem, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką 
min.-bit., wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit., w-wa ścieralna); 
- roboty wykończeniowe (wykonanie pobocza z tłucznia, montaż barier ochronnych); 
- oznakowanie (tablice znaków, słupki stalowe, oznakowanie poziome jezdni). 

Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K Siepraw – Łyczanka – Świątniki Górne w km od 
2+148 do km 3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki – chodnik: 
- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, karczowanie pni, przebudowa istniejących zjazdów, 
udrażnianie przepustów pod drogą, montaż studzienek i studni  rewizyjnych, wykonanie kanalizacji, 
przebudowa rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, umocnienie rowu korytkami kolejowymi), 
- roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących zjazdów wraz z wywozem gruzu, cięcie piłą nawierzchni), 
- poszerzenia i przełomy (korytowanie, wykonanie podbudowy, wyrównanie podbudowy mieszanką min.-
bit., wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit.), 



 

 

- wykonanie chodnika (roboty ziemne, montaż krawężników i obrzeży, wykonanie podbudowy, wykonanie 
nawierzchni chodnika z kostki brukowej bet., wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „Krata”, 
wykonanie ubezpieczenia dna rowu i skarp nasypu narzutem kamiennym, bariery ochronne stalowe). 
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacjach oraz przedmiarach robót. 

3.3 Roboty wykonywane będą przez Wykonawcę i podwykonawcę ………………………………. 
Szczegółowy opis robót, które będą wykonywane przez podwykonawcę zawiera załącznik od niniejszej umowy. 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty zawarcia umowy, do:  

Zadanie nr 1 – 31.07.2020 r. 

Uwaga: Zamawiający zakłada fakturowanie zadania w 2020 r., po zrealizowaniu całości zamówienia. 

Zadanie nr 2 – 30.06.2020 r. 

UWAGA: Zamawiający zakłada wykonanie części zadania w 2019 r., tj. do kwoty otrzymanej dotacji 
Wojewody i zafakturowanie tej części, chyba że warunki atmosferyczne nie pozwolą na zrealizowanie takiej 
ilości robót, wtedy zafakturowane zostaną faktycznie wykonane roboty a faktura będzie mniejsza niż wartość 
otrzymanej dotacji.  

4.1 Termin wykonania robót może zostać wydłużony w przypadku złych warunków atmosferycznych, 
trwających dłużej niż 3 dni pod rząd, jeżeli w tym czasie padał ciągły deszcz przez dłużej niż 5 godzin, w 
ciągu dnia, w godzinach pomiędzy 7:00 a 16:00 - o ilość dni opadów, 
4.2 Określone wyżej warunki atmosferyczne winny być uznane przez Inspektora Nadzoru ZDP. 
4.3 Zmiana terminu umowy może nastąpić także w przypadku zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany 
technologii, wprowadzenia robót zamiennych lub w przypadku zmiany organizacji ruchu o czas 
umożliwiający wprowadzenie tych zmian w sposób gwarantujący prawidłowe i należyte wykonanie 
przedmiotu zamówienia nie dłużej jednak niż łącznie we wszystkich przypadkach o 30 dni. 
4.4 Zmiana terminu może także nastąpić, jeżeli od podpisania umowy do określonego w nin. umowie 
terminu realizacji robót będzie mniej niż 60 dni – o czas umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy w 
ciągu 60 dni. 

§ 2 
Sposób wykonania przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty zgodnie z nin. umową, projektem, Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną (SST), stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i sztuką budowlaną oraz 
stosować się do wskazówek Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 
2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną i technologią robót opisaną w pozycjach katalogów 
kosztorysu ofertowego. 
3. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych, mają 
one posiadać parametry jakościowe i cechy użytkowe co najmniej na poziomie parametrów wskazanego 
produktu („minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe”), co oznacza, że Zamawiający uzna każdy 
produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Na żądanie Zamawiającego i do odbioru Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć stosowane dokumenty, uwiarygodniające te materiały lub urządzenia. Pod pojęciem 
„minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów 
lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 
4. W sytuacji określonej w ustępie poprzedzającym Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora 
dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić 
podstawę od podjęcia przez Zamawiającego decyzji o uznaniu materiałów, wyrobów lub urządzeń za 
równoważne albo uznaniu, że zastosowane materiały nie mają parametrów oczekiwanych przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) 
oraz przedłożenia Zamawiającemu na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego 
certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, 
atestów, świadectw lub innych dokumentów zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.) każdego wbudowanego materiału 
dotyczącego przedmiotu zamówienia. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót w pasie 
drogowym, jego zatwierdzenia i na własny koszt oznakować roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu, dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym roboty oraz użytkownikom drogi. 
7. Wykonawca zobowiązuje się: 
- prowadzić roboty tak, aby możliwy był ruch kołowy i pieszy przez cały okres ich trwania zgodnie z 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 
- w miejscu prowadzenia robót sprawować nadzór nad bezpieczeństwem użytkowników drogi, 



 

 

- zapewnić pracownikom wykonującym roboty drogowe warunki gwarantujące im bezpieczeństwo, osoby 
wykonujące roboty na terenie budowy zobowiązane są pracować w ubraniach roboty z logo Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
- przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1396 z późn. zm.). 
8. Wykonawca jest posiadaczem odpadów w rozumieniu art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) powstałych w trakcie remontu i w związku z 
tym jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z tą ustawą. 
9. Wykonawca zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z 
udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia 
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) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 
13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i  od których dane te Wykonawca 
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą dysponuje już tymi 
informacjami. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio 
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w  art. 14 ust. 5 RODO. 

§ 3 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca powierzy wykonanie następujących robót budowlanych: ………………………………., 
następującemu Podwykonawcy: …………………………………… 
2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z innym niż określony w ust. 1 podwykonawcą lub co do innego 
zakresu zamówienia możliwe jest na warunkach określonym w niniejszym paragrafie. Zamawiający 
dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy na warunkach określonych w 
niniejszym paragrafie.  
3. W razie powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Wykonawca wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania. 
4. 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 dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, przed przystąpieniem do wykonania robót, celem uzyskania 
akceptacji Zamawiającego dla projektu umowy o podwykonawstwo z konkretnym podwykonawcą, 
przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 
6. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie potwierdzającym brak podstaw wykluczenia wobec danego 
Podwykonawcy, zgodnie ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego i obowiązującym w postępowaniu, w 
wyniku którego została zawarta niniejsza umowa. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy 
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym 
podwykonawcą lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
7. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, niespełniającego wymagań określonych w 
ust. 10 niniejszego paragrafu oraz w przypadku gdy proponowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
podlega wykluczeniu w związku z treścią złożonego oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w 
terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającemu. 
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, celem uzyskania akceptacji Zamawiającego dla 
umowy o podwykonawstwo z konkretnym podwykonawcą, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu 



 

 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
9. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii umowy, o której mowa w ust. 7, zgłasza 
pisemny sprzeciw do umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu 
w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
10. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) nie może być sprzeczna z treścią niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, nie 
może zawierać postanowienia niekorzystnych dla Zamawiającego, musi zawierać postawienia dotyczące: 
a) oznaczenia stron umowy, 
b) zakresu robót budowlanych – zakres robót budowlanych musi być określony w sposób szczegółowy, 
szczegółowe określenia zakresu robót może polegać na dołączeniu do umowy części dokumentacji 
dotyczącą robót określonych w umowie, 
c) wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z warunkami 
przewidującymi zmianę wynagrodzenia, 
d) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, rachunku 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 
e) zasad płatności, 
f) terminu realizacji, 
g) rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w 
którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego, 
które nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. 
2) nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy, 
od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonanie przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
b)  uzależniających dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w tym odbioru 
innych robót, które nie były przedmiotem umowy podwykonawczej, 
c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę jako karę za opóźnienie, kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę, 
d) nakazujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienia zabezpieczenia wykonania lub 
należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zmiany na gwarancje 
bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, 
e) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo będzie rozliczana ryczałtowo, wyłączających możliwości 
dochodzenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego 
na drodze sądowej, 
f) na mocy których podwykonawca lub dalszy podwykonawca zrzeka się roszczeń od Wykonawcy o wypłatę 
odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót lub robót zamiennych, 
g) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w niniejszej umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, 
h) ustalających kary umowne dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wysokości wyższej niż 
wysokość tożsamych kar przewidzianych w niniejszej umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
i) wprowadzających okres dłuższy niż 60 dni na złożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, licząc od dnia 
zaistnienia przesłanki do odstąpienia od umowy, 
j) przewidujących nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogólne wskazanie, iż w związku z 
naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – 
przewiduje się kary umowne w określonej procentowo oznaczonej wysokości. 
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zwarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest 
dłuższy niż wskazany w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 



 

 

12. Przepisy ust. 1 – 11 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo, przy czym jeżeli 
zmiana umowy o podwykonawstwo polega na rezygnacji z podwykonawcy lub zmiany podwykonawcy, na 
której zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Wykonawca obowiązany jest, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
13. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu zmiany umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo także w razie nie wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu. 
14. W przypadku przystąpienia przez podwykonawcę do wykonywania robót budowlanych pomimo nie 
uzyskania akceptacji Zamawiającego dla projektu umowy z tym podwykonawcą: 
a) Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, za każdy taki przypadek, 
b) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na inwestycji, w tym 
przez podwykonawcę do czasu uzyskania przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego dla projektu umowy 
z tym podwykonawcę; opóźnienie wynikłe z tego tytułu jest uznawane za zawinione przez Wykonawcę, 
c) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do 
czasu uzyskania przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego dla projektu umowy z tym podwykonawcą. 
15. W przypadku przystąpienia przez podwykonawcę od wykonywania robót budowlanych pomimo nie 
uzyskania akceptacji Zamawiającego dla projektu umowy z tym podwykonawcą lub wykonywania tych 
robót przez podwykonawcę pomimo sprzeciwu Zamawiającego do umowy z tym podwykonawcą, 
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca, zobowiązany 
będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 10,00 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 
2 umowy (w miejsce kary umownej, o której mowa w ust. 14 lit. A). 
16. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do zapłaty kar umownych w przypadku: 
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, za 
każdy taki przypadek, 
b) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w przypadku o którym mowa w ust. 11 
– w wysokości 1,00% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 2 umowy, za każdy taki przypadek, 
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
– w wysokości 1,00% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 2 umowy, za każdy taki przypadek, 
d) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane – w wysokości 1,00% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 2 umowy, za 
każdy taki przypadek. 
17. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy wysokość 
zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiający będzie mógł żądać odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
18. Wykonawca najpóźniej w dniu doręczenia faktury obejmującej wynagrodzenie za roboty wykonane przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przedstawi Zamawiającemu dowód potwierdzający zapłatę 
wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W przypadku nie 
przedstawienia przedmiotowego dowodu, Zamawiający wstrzyma się z zapłatą całości wynagrodzenia objętego 
fakturą, (także wówczas gdy faktura wystawiona została tytułem odbioru robót częściowo wykonanych przez 
wykonawcę, a częściowo przez podwykonawcę), do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu 
potwierdzającego zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom, lub dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych. 
19. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania umowy z podwykonawcą. 
20. Jeżeli wykonawca jest konsorcjum: 
a) umowy z podwykonawcami zawierane będą przez wszystkich i na rzecz wszystkich konsorcjantów, 
b) każdy konsorcjant zobowiązany będzie do należytego wykonania umowy z podwykonawcą, także w 
sytuacji gdyby umowę z podwykonawcą zawarł jeden z konsorcjantów i wyłącznie w imieniu własnym i 
każdy konsorcjant odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie za należyte wykonanie umowy z 
podwykonawcą, także w sytuacji gdyby umowę z podwykonawcą zawarł jeden z konsorcjantów i wyłącznie 
w imieniu własnym, 
c) każdy konsorcjant odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania  pozostałych konsorcjantów 
wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego. 
21. Wykonawca zobowiązuje się zapełnić pracownikom wykonującym roboty na terenie budowy warunki 
gwarantujące im bezpieczeństwo; osoby wykonujące roboty na terenie budowy zobowiązane są pracować w 
ubraniach roboczych z logo Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 



 

 

22. Jeżeli umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zaakceptowana przez Zamawiającego lub 
co do której Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu nie zawiera szczegółowego przedmiotu robót budowlanych 
wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do 
wykonania robót przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zgłosić Zamawiającemu szczegółowy 
przedmiot robót budowlanych, których wykonanie zostało powierzone podwykonawcy (dalszemu 
podwykonawcy). W takiej sytuacji Zamawiający zostało powierzone podwykonawcy (dalszemu 
podwykonawcy). W takiej sytuacji Zamawiający może w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu zgłoszenia złożyć podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót 
przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę). 

§ 4 
Odpowiedzialność Wykonawcy na placu budowy i w otoczeniu budowanego obiektu 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty i szkody osobowe majątkowe powstałe w czasie 
realizacji robót objętych umową także wtedy, gdy zdarzenie, które szkodę lub stratę wywołało można 
zakwalifikować jako zdarzenie losowe. Odpowiedzialność ta oznacza, że Wykonawca pokrywa wszystkie 
koszty związane z likwidacją straty lub szkody w tym także koszty związane z dochodzeniem 
odszkodowania i naprawy szkody. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w czasie realizacji robót w 
nieruchomościach sąsiednich. 
3. Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla organów publicznych i osób trzecich związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie lub w 
załączniku DO OFERTY. Jeżeli z przyczyn o charakterze obiektywnym osoby wymienione w tych 
dokumentach nie będą w stanie wykonywać umowy, Wykonawca w ramach zastępstwa i po wyrażeniu 
uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiającego, będzie uprawniony do powierzenia wykonywania prac 
osobom o co najmniej takich samych uprawnieniach (kierownik budowy lub kierownicy robót), o takim 
samym doświadczeniu (kierownik budowy, kierownicy robót) będącym w dyspozycji wykonawcy na 
podstawie oświadczeń – kryterium oceny ofert. 

§ 5 
Wynagrodzenie i rozliczenie się stron 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia wg opisu w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
obliczone według cen jednostkowych kosztorysu ofertowego podanych w Ofercie z dnia ………..2019 r.   
2. Wartość robót objętych niniejszą umową na podstawie cen jednostkowych Oferty wynosi:  
……………….  zł netto i ………………zł /brutto/, słownie …………………  
3. Rozliczenie zadania nastąpi: 
Dla zadania nr 1 – na podstawie jednej faktury, wystawionej i płatnej w 2020 r., po zrealizowaniu całości 
przedmiotu zadania. 
Dla zadania nr 2 – na podstawie dwóch faktur: 
1) faktura częściowa płatna w 2019 r., w kwocie do wysokości otrzymanej dotacji Wojewody - za wykonane 
na tę kwotę roboty, chyba że warunki pogodowe nie pozwolą na zrealizowanie takiej ilości robót, wtedy 
faktura będzie mniejsza – na wartość faktycznie zrealizowanych robót. 
2) faktura końcowa, płatna w 2020 r., po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia. 
Faktura może być wystawiona tylko za roboty wykonane i odebrane przez Zamawiającego.  
Faktura może być przesłana w postaci ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy 
PFE (Platforma Elektronicznego Fakturowania). 
4. Do faktury należy załączyć następujące dokumenty:  
- protokół odbioru robót (techniczny),  
- kosztorys obliczony w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego Wykonawcy,  
- dowód potwierdzający zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub podwykonawcom  
5. Wartość wykonanych robót oblicza się na podstawie kosztorysu przedłożonego przez Wykonawcę i 
zatwierdzonego przez Zamawiającego.  
6. W przypadku wykonania mniejszej ilości robót wyszczególnionych w załączonym do umowy kosztorysie 
ofertowym, Wykonawca otrzyma zapłatę za ilości robót rzeczywiście wykonane i odebrane, o wartości 
obliczonej według cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę.  
7.  Zasadę określoną w ustępie poprzedzającym stosuje się także do robót zamiennych, przy czym zgoda na 
wykonanie robót zamiennych nie może spowodować zwiększenia wartości, o której mowa w § 5 ust.2. 
Wykonanie robót zamiennych wymaga zgody Zamawiającego.  
8. Ceny jednostkowe netto przyjęte z kosztorysu ofertowego Wykonawcy w czasie trwania umowy nie mogą 
ulec zmianie. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpiła zmiana podatku VAT, strony zobowiązane są 
uwzględnić tę zmianę w wystawionej fakturze za roboty wykonane po dniu wprowadzenia zmiany.  



 

 

9. Należności za zrealizowane zamówienia będą uregulowane z konta Zamawiającego/Płatnika  na konto 
Wykonawcy nr ………………………………………, wg przedłożonej faktury.   
W fakturze należy podać jako Nabywcę – Powiat Myślenicki, ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice, NIP: 681-169-23-
25 oraz jako Odbiorcę – Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Przemysłowa 6, 32-400 Myślenice. 
10. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane roboty do 30 dni od daty otrzymania od 
Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru i kosztorysem powykonawczym.  
11. Zamawiający oświadcza, że Powiat Myślenicki, który jest stroną niniejszej umowy, jest podatnikiem 
podatku od towarów i usług VAT i posiada nr identyfikacyjny: NIP 681-169-23-25. 
12. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr 
identyfikacyjny: ……………………………  
13. Przez termin zapłaty rozumie się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego/Płatnika.  
14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w § 5 ust. 5 tiret 
3 Zamawiający wstrzymuję wypłatę wynagrodzenia objętego przedłożoną fakturą i dokonuje bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
przez Wykonawcę. Przepis nie dotyczy podwykonawców, którzy zawarli z wykonawcą umowy o roboty 
budowlane niezaakceptowane przez Zamawiającego lub podwykonawców dostaw lub usług, których kopie 
umów potwierdzone za zgodność z oryginałem nie zostały przedłożone zamawiającemu oraz zapłaty 
wynagrodzenia, którego obowiązek wypłaty przez wykonawcę powstał przed zaakceptowaniem umowy z 
podwykonawcą. Zapłata dotyczy wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy.  
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy.   
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 15 powyżej Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 
dni od dnia doręczenia tej informacji.  
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 powyżej, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty albo  
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 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, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 powyżej, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 powyżej lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.  

§ 6 
Warunki zatrudnienia osób wykonujących prace budowlane 

1. Wykonawca oświadcza, że w realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zobowiązuje się od zatrudnienia (w przedsiębiorstwie własnym lub podwykonawcy) na 
podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace w ramach niniejszego zamówienia. Wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy. Zobowiązanie to nie dotyczy osób wykonujących usługi geodezyjne, osób pełniących nadzór nad 
wykonywanymi pracami (kierownik budowy i kierownicy robót) przynależących do właściwej izby samorządu 
zawodowego o ile osoby te stanowią zasoby własne Wykonawcy. Nie dotyczy również osób odnośnie których 
Wykonawca wykaże, że czynności określone powyżej, nie będą przez nie wykonywane w żadnym zakresie pod 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 
2. W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o którym mowa powyżej, przez 
którąkolwiek ze stron, przed zakończeniem terminu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innych osób na podstawie umowy o pracę. Wykonawca 
zobowiązuje się w każdej umowie o podwykonawstwo zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące 
podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie opisanym powyżej, oraz zapisów 
umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 



 

 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
imiona i nazwiska tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać sporządzona w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Informacje typu: imię i nazwisko, data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, sporządzona w sposób 
zapewniający ochronie danych osobowych pracowników. 
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej w wysokości 100,00 złotych za każdy dzień niespełnienia wymagań jw. w 
odniesieniu do jednego pracownika. Niezłożenie przez Wykonawcę  w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – traktowane jest jako niespełnienie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób. 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 7 
Odbiory 

1. Odbiór robót nastąpi po zakończeniu całości robót, za które Wykonawca ma prawo przedłożyć 
Zamawiającemu fakturę i zagospodarowaniu odpadów powstałych w trakcie remontu. 
2. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego. 
3. Zamawiający przystąpi do odbioru w ciągu 5 dni od dnia zawiadomienia. 
4. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przedłożyć następujące dokumenty: 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów – dokumenty potwierdzające, że 
materiały i wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania robót są dopuszczone do stosowania, 
pomiary i badania laboratoryjne wymagane SST; 
- obmiar robót; 
- dokument gwarancyjny, którego wzór jest załącznikiem do niniejszej umowy; 
- dokumentację geodezyjną inwentaryzacji powykonawczej wykonanego obiektu z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku realizacji robót, zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Myślenicach. 
5. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia i uwagi, dokonane w trakcie 
odbioru, w tym także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
6. W przypadku stwierdzenia wad lub braku wymaganych dokumentów opisanych w ustępie 4 Zamawiający 
może odmówić odbioru. W takiej sytuacji odbiór robót nastąpi po usunięciu wad i dostarczeniu zestawienia. 

§ 8 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia, zamówienia polegającego na 
powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, a Wykonawca 
zobowiązuje się przyjąć te roboty do wykonania i podpisać umowę zobowiązującą go do wykonania tych robót 
według cen określonych w ofercie i na tych samych zasadach jak roboty podstawowe. Ewentualny zakres tych 
robót obejmował będzie roboty wymienione w §1 ust. 3 niniejszej umowy, o wartości nie przekraczającej 50% 
wartości niniejszej umowy, które zostaną udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ww ustawy, w trybie 
zamówienia z wolnej ręki. 

§ 9 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

1. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać w mocy w okresie obowiązywania umowy (od dnia 
rozpoczęcia wykonania robót do upływu 30 dni przewidzianego na zakończenie robót) umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach, której 
podpisał nin. umowę.   



 

 

2. W czasie obowiązywania nin. umowy Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w ostatnim dniu 
obowiązywania umowy ubezpieczenia przedstawić nową polisę lub dokument potwierdzający zawarcie 
umowy ubezpieczenia oraz najpóźniej w dniu upływu terminu płatności, dowód opłacenia składki 
ubezpieczeniowej, jeżeli jest ona płatna w ratach. 

§ 10 
Gwarancja i Rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. 
Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg z dniem podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu 
odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i/lub usterek, od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad i/lub usterek.  
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu także gwarancji na materiały budowlane oraz wszelkie urządzenia 
wykorzystane przy realizacji robót. Okres tej gwarancji wynosi …. miesięcy od daty podpisania bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego, nie może być jednak krótszy niż okres gwarancji udzielanej przez producenta. 
Jeśli okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy niż …… miesięcy wówczas przyjmuje się, iż 
Wykonawca udzielił gwarancji na okres odpowiadający długości gwarancji udzielonej przez producenta.  
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w sposobie 
realizacji robót, jak i materiałach budowlanych lub urządzeniach w chwili dokonania ich odbioru przez 
Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant (np. 
producent, sprzedawca) ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 
obowiązywania gwarancji.  
4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że roboty wykonane w ramach niniejszej umowy są wolne od wad.  
5. Wykonawca gwarantuje, iż materiały budowlane oraz urządzenia wykorzystane przy realizacji robót 
wykonanych w ramach niniejszej umowy wolne są od wad.  
6. Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, a 
w przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i/lub usterek, w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad i/lub usterek DOKUMENT GWARANCYJNY według 
wzoru, stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszej umowy, który stanowić będzie załącznik do protokołu 
odbioru końcowego. Jeżeli roboty wykonywane były przez podwykonawcę, dokument gwarancyjny na te 
roboty zobowiązany jest wydać także podwykonawca.  
7. Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający wyznaczy termin przeglądu gwarancyjnego, zapraszając 
do udziału w tym przeglądzie Wykonawcę. Zaproszenie wysyłane jest na adres Wykonawcy podany w 
niniejszej umowie. W razie zmiany adresu Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o 
tym fakcie, podając nowy adres. W przypadku zaniedbania tego obowiązku zaproszenie wysłane na adres 
dotychczasowy uznaje się za skutecznie doręczone, dotyczy to również zgłoszenia wad oraz wezwania do 
ich usunięcia w określonym terminie, o których mowa w ust. 7 poniżej. Przegląd odbywa się pomimo 
nieobecności Wykonawcy.  
8. W razie stwierdzenia istnienia wad w wykonanych robotach lub w materiałach budowlanych i 
urządzeniach w trakcie trwania okresu gwarancji, w tym w wyniku przeglądu gwarancyjnego Zamawiający 
zgłasza Wykonawcy ten fakt w terminie do 1 miesiąca od dnia stwierdzenia wad, wzywając ich do ich 
usunięcia oraz wyznaczając termin do usunięcia wad. Do zachowanie terminu 1 miesięcznego wystarczy 
wysłane przed upływem tego terminu zgłoszenia listem poleconym. Osobne zgłoszenie i wezwanie do 
usunięcia wad w wyznaczonym terminie nie jest konieczne w razie udziału Wykonawcy w przeglądzie 
gwarancyjnym, z którego sporządzony został protokół, określający stwierdzone wady oraz termin ich 
usunięcia przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, iż protokół ten zostanie przez Wykonawcę podpisany.  
9. W razie wezwania Wykonawcy do usunięcia wad bez wcześniejszego przeprowadzania przeglądu 
gwarancyjnego, Wykonawca może, przed przystąpieniem do usuwania wad, żądać oględzin stwierdzonych 
wad w obecności przedstawiciela Zamawiającego.  
10. Usunięcie wad polegać będzie w zależności od rodzaju wady na ponownym wykonaniu części robót z 
wykorzystaniem nowych materiałów i po uprzednim usunięciu starych oraz przygotowaniu terenu robót, 
ewentualnie na wykonaniu poprawek w wykonanych robotach. Wybór należy do Zamawiającego. 
11. Termin gwarancji na wykonane roboty oraz wbudowane nowe materiały i urządzenia biegnie na nowo od 
dnia odbioru usunięcia wad.  
12. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 
Zamawiającemu służyć będzie, bez konieczności ponownego wzywania Wykonawcy do wywiązania się z 
obowiązku usunięcia wad, prawo do usunięcia tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z tego 
prawa przez Zamawiającego nie jest warunkowane uprzedzeniem Wykonawcy o możliwości skorzystania z 
tego prawa ani w wezwaniu do usunięcia wad w wyznaczonym terminie ani w żadnym innym piśmie.  
13. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną 
lub prawną (rękojmia). Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa 



 

 

na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego 
uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania 
obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.  
14. Okres rękojmi ustala się na okres równy długości gwarancji.  
15. Określone w nin. paragrafie zasady dotyczące gwarancji i rękojmi jako, że odnoszą się także do 
podwykonawców należy uwzględnić w umowach z podwykonawcami z zastrzeżeniem, że podwykonawca 
zobowiązany jest do wystawienia dla Zamawiającego dokumentu gwarancyjnego dla wykonanych przez 
podwykonawcę robót uwzględniającego zakres odpowiedzialności podwykonawcy z tytułu gwarancji, 
sposób zgłoszenia wad, prawa żądania oględzin przez podwykonawcę oraz okresy gwarancji zgodne z 
postanowieniami tego paragrafu obliczone przy założeniu, że okres gwarancji rozpoczyna swój bieg z dniem 
podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, a dla robót których wady 
zostały usunięte w okresie gwarancji oraz dla wbudowanych nowych materiałów i urządzeń gwarancja 
biegnie na nowo od dnia odbioru usunięcia wad.  
16. Zamawiający realizuje uprawnienia z tytułu gwarancji na podstawie postanowień niniejszej umowy i 
wydanego Zamawiającemu Dokumentu Gwarancyjnego. 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca w dniu ………2019 r. wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ustalonej 
wysokości 5 % ceny całkowitej Oferty /brutto/, zaokrąglonej do jednego złotego tj.:  
- ………………… zł,  
słownie: …………………………………………………………………………………………… 
w formie …………………………………………………………………………………………… 
2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na: 
- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 
- 70 % na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót. 
Okres rękojmi, biegnie równocześnie z okresem gwarancji i wynosi … miesięcy. 
3. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót w wysokości - 70% wartości 
zabezpieczenia zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia po odbiorze robót. 
Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu 
gwarancji liczonej od ostatniego protokołu odbioru. 
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania robót, zabezpieczenie staje się własnością 
Zamawiającego i będzie wykorzystane do poprawienia wykonania robót i do pokrycia należności za 
wykonane roboty, o których mowa w § 13. 

§ 12 
Przedstawiciele stron na budowie 

1. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 
Inspektor Nadzoru:  
    - Pani Irena Figiel-Korzeń 
2. Wykonawcę reprezentować będzie: 
Kierownik Budowy: 
    …………………………………... 

 
 

§ 13 
Wykonanie pomocowe 

W razie przerwania przez Wykonawcę robót na 14 dni i nie rozpoczęcie ich pomimo wezwania 
Zamawiającego, w terminie podanym w wezwaniu, Zamawiający bez wyznaczania Wykonawcy 
dodatkowego terminu do wykonania robót, może powierzyć ich wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W razie jeżeli Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy pomocowemu wyższe 
wynagrodzenie niż przewidziane w niniejszej umowie, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić 
Zamawiającemu różnicę.  

§ 14 
Kary umowne 

1. Kary umowne przysługują stronom w przypadku i w wysokości określonym w niniejszym paragrafie i w 
innych przepisach tej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości robót 
brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność oraz w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 



 

 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości robót brutto, za każdy dzień 
opóźnienia,  
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5% 
wartości robót brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
 3) za opóźnienie w dostarczeniu polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, o którym mowa w 
§ 9 niniejszej umowy w wysokości 0,01 % wartości robót brutto, za każdy dzień opóźnienia w doręczeniu polisy lub 
dowodu opłacenia składki. W przypadku przedłużania ważności polisy, opóźnienie liczone jest od dnia upływu 
ważności poprzedniej polisy albo terminu zapłaty składki, 
4) w przypadku nie złożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia zatrudnienia przez niego lub podwykonawcę osób wykonujących 
opisane w nin., umowie czynności na podstawie umowy o pracę w wysokości 2% wartości robót brutto, 
5) w przypadku niezatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących opisane w nin. umowie czynności – w wysokości 5% wartości robót brutto. 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna za nie rozpoczęcie odbioru w ustalonym w niniejszej 
umowie terminie w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu zamówienia, za 
każdy dzień opóźnienia liczony do dnia rozpoczęcia czynności odbioru albo do dnia ich zakończenie.  
5. Kary umowne należne Zamawiającemu obliczone są przez Zamawiającego i potrącane z najbliższej 
faktury wystawionej przez Wykonawcę.  
6. W okolicznościach, w których stronom należą się kary umowne, każda z nich może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kary umownej nie pokrywa poniesionej przez nie szkody.  
7. Zamawiający może odstąpić od dochodzenia naliczonych Wykonawcy kar umownych pod warunkiem, że 
uprawniony do dochodzenia od Zamawiającego kar umownych lub odsetek Wykonawca także zrzeknie się 
ich dochodzenia. 
8. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które stanowi podstawę do pobrania 
kary umownej na podstawie ustępów poprzedzających: 
- nie doszło do narażenia strony której należy się kara umowna, na straty, a   
- zobowiązania strony zobowiązanej do zapłaty kary umownej zostały wykonane w znacznej części i  
- kara umowna nie została naliczona z powodu naruszenia przez drugą stronę obowiązujący powszechnie lub 
na podstawie ustawy zasad udzielania i wykonywania zamówień publicznych  
strona uprawniona do pobrania kary umownej, może na podstawie jednostronnego oświadczenia ustalić 
wysokość kary umownej w niższym procencie niż podany w umowie. 

§ 15 
Zmiana umowy 

1. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych w umowie dotyczących: 
1) terminu wykonania robót, w przypadku złych warunków atmosferycznych, trwających dłużej niż 3 dni 
jeżeli w tym czasie padał ciągły deszcz przez dłużej niż 5 godzin w godzinach pomiędzy 7:00 a 16:00 - o 
ilość dni opadów, wprowadzenia robót zamiennych, nakazanej prze uprawniony organ zmiany organizacji 
ruchu oraz jeżeli od podpisania umowy do określonego w niej terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
pozostało mniej niż 60 dni - na warunkach i w sposób określony w umowie, 
2) zmiany spowodowanej zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności 
zmiany stawki podatku VAT,  
3) realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, jeżeli nowe roboty 
budowlane, nie są objęte zamówieniem podstawowym, a realizacja tych robót jest  niezbędna i jeżeli zostały 
spełnione łącznie następujące warunki (art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych): 
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w 
ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego, 
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 
4) okoliczności nieprzewidywalnych, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć i jeżeli wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie (art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych). 
5) zastąpienia wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, innym wykonawcą z powodu 
(zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych)  
a) połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
b) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. 



 

 

6) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w Umowie (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych). 
7) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 i 2 Umowy w przypadku zmiany 
stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia w takim przypadku następuje wyłącznie: 
a) na pisemny wniosek wykonawcy,  
b) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia, 
c) najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z dowodami zostanie 
złożony Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie przepisów stanowiących 
podstawę zmiany. Nie dochowanie tego warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od 
dnia złożenia wniosku.  
8) Zmiany lub wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  
2. Inne niż wymienione w ustępie poprzedzającym zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do 
zwiększenia wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 
3. Zmiany mogą być wprowadzone na wniosek Wykonawcy za Zgodą Zamawiającego, albo z inicjatywy 
Zamawiającego. 

§ 16 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia okoliczności, o których 
mowa w art.145 ust 1, Ustawy Prawo zamówień publicznych i na zasadach określonych w tym przepisie. 
2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  
1/ - w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu robót bez uzasadnionych przyczyn przez okres dłuższy niż trzy 
tygodnie od dnia, w którym roboty zgodnie z umową miały być rozpoczęte,  
2/ - gdy Wykonawca przerwie realizację robót na okres dłuższy niż 14 dni, 
3/ - gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z niniejszą umową, w tym stanowiącymi jej integralną 
część dokumentami, 
4/ - gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
5/- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
6/- jeżeli Wykonawca nie okaże w terminie określonym w § 9 polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 9 
niniejszej umowy albo nie zawrze umów ubezpieczenia, o których mowa w tym paragrafie lub doprowadzi 
do wygaśnięcia umowy ubezpieczeni także z powodu nieopłacenia składki albo zawrze umowę 
ubezpieczenia nie odpowiadająca postanowieniom § 9.  
7/ w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 19 nin. umowy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej i zawierać 
uzasadnienie.  
4. Odstąpienie od umowy następuje w dniu doręczenia oświadczenia o odstąpieniu drugiej stronie.  
5. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 2 pkt 1-3 poprzedza wezwanie Wykonawcy do 
odpowiednio rozpoczęcia robót, wznowienia robót lub zmiany sposobu wykonania umowy.  
6. Odstąpienie od umowy może nastąpić nie później niż w terminie 4-ch tygodni (czterech tygodni) od 
upływu wyznaczonych przez Zamawiającego terminów, o których mowa w ustępie poprzedzającym, dla 
przypadków określonych w ust. 2 pkt 1-3, a w pozostałych przypadkach od dowiedzenia się przez 
Zamawiającego o podstawie odstąpienia.  
7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 
1/ - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządza 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu, 
2/ - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnego uzgodnienia, 
3/- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiory robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających i niezwłocznie usunie z terenu robót urządzenia swojego zaplecza. W przypadku 
określonym w § 15 ust. 1 obowiązki te wykonywane są na koszt Zamawiającego. Wysokość wynagrodzenia 
za te czynności w każdym przypadku określa Zamawiający. 
8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
zobowiązany jest do: 
1/- dokonania odbioru robót wykonanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do 
dnia odstąpienia, 
2/ - przyjęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót. 
9. W każdym przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcy należy się tylko wynagrodzenie za roboty wykonane i 
odebrane. Wynagrodzenie za roboty wykonane i odebrane ustala się na podstawie przedstawionego przez 
Wykonawcę kosztorysu ofertowego, a gdy nie jest to możliwe w oparciu o stawki z tego kosztorysu.  

 
 



 

 

§ 17 
Zakaz cesji 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy. Zakaz zbywania wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego dotyczy także 
podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

§ 18 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

§ 19 
1. Postanowienia i zobowiązania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaakceptowane 
przez Wykonawcę poprzez złożenie Oferty zgodnej z jej treścią, stanowią integralną część niniejszej umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednio przeszkoloną i doświadczoną załogę jak również 
niezbędne środki produkcyjne w tym sprzęt do wykonania przedmiotu umowy 

§ 20 
Stosowanie aktów prawnych w sprawach nieuregulowanych umową 

W sprawach nie nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., oraz 
postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania nr sprawy: ZP-12/2019, a 
także przepisy ustawy Prawo budowlane. 

§ 21 
Klauzula salwatoryjna 

W razie, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne wskutek niezgodności z 
przepisem powszechnie obowiązującego prawa, umowa wiąże strony w pozostałym zakresie. Strony 
przystąpią niezwłocznie do negocjacji, mających na celu zastąpienie nieważnego postanowienia nowym.  

§ 22 
Sąd właściwy 

Ewentualne spory powstałe w wyniku stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  

§ 23 
Przepisy końcowe 

Integralną część niniejszej umowy stanowi: 
1. Oferta z dnia …………. wraz z kosztorysem ofertowym i tabelą elementów scalonych. 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. Dokumentacja projektowa. 
4. Wzór dokumentu gwarancyjnego. 

§ 24 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 
Zamawiającego.  
        

 
ZAMAWIAJĄCY:                                               WYKONAWCA:           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DOKUMENT GWARANCYJNY 
na roboty budowlane wykonane na podstawie  

umowy nr 1/ZP-12/2019 z dnia ……………………r. 

dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1951K Siepraw – Łyczanka – Świątniki Górne w km 
od 2+148 do km 3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki – nawierzchnia 

 
udzielona przez: 
1) …………………………………………………………………………………………...…… z siedzibą w 

………………………..…………..…….…… przy ul. …………………..………………………, 
reprezentowaną przez …………………………………………………………..…………………………, 
zwanym w dalszej części Wykonawcą, 

na rzecz 
2) Powiatu Myślenickiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach przy           

ul. Przemysłowa 6, reprezentowaną przez mgr inż. Jerzego Grabowskiego – Dyrektora ZDP w 
Myślenicach, zwanym w dalszej części Zamawiającym, 

o następującej treści: 
§ 1 

1. Wykonawca – gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot (roboty budowlane, materiały, 
instalacje, urządzenia) objęty umową nr 1/ZP-12/2019 z dnia ………………….. r. na okres ….. miesięcy 
liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku 
stwierdzenia przy odbiorze wad i/lub usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 
zawierającego potwierdzenie usunięcia wad i/lub usterek, tj. od dnia ………………………........ 

2. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w 
przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż wyznaczony przez Zamawiającego w zgłoszeniu o 
wadach i wezwaniu do usunięcia, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 2. 

3. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający 
będzie uprawniony do dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. W przypadku nieterminowego wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytułu nieusunięcia wad terminie, zgodnie 
z postanowieniami § 14 ust. 3 pkt 2 umowy, której dotyczy niniejsza gwarancja. 

5. W przypadku wystąpienia wad, które stanowiły podstawę dla Zamawiającego do żądania wykonania części 
lub całości przedmiotu zamówienia ponownie (§ 10 ust. 10 umowy) Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 
odpowiedni termin do ponownego wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia, zachowując 
jednocześnie prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

6. Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyć zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w 
okresie gwarancji jakości, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4 i 5. 

§ 2 
Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, 
uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych. 

§ 3 
1. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę w okresie gwarancji wad i/lub usterek w przedmiocie umowy 

termin gwarancji na wykonane w ramach gwarancji roboty, wbudowane nowe materiały, urządzenia i 
instalację biegnie na nowo od dnia podpisania protokołu odbioru usunięcia wady (usterki).  

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, 
jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

§ 4 
1. Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej, faksem lub pocztą 

elektroniczną. 
2. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ………………….. oraz adres e-mail ………………………. 

dostępny w godzinach pracy Zamawiającego. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy 
traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy. 

3. Zamawiający realizuję uprawnienia z tytułu gwarancji na podstawie niniejszego Dokumentu 
Gwarancyjnego i umowy.   

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

       WYKONAWCA                           ZAMAWIAJĄCY 
 



 

 

DOKUMENT GWARANCYJNY 
na roboty budowlane wykonane na podstawie  

umowy nr 2/ZP-12/2019 z dnia ……………………r. 

dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1951K Siepraw – Łyczanka – Świątniki Górne w km 
od 2+148 do km 3+133 w miejscowości Siepraw, Powiat Myślenicki – chodnik 

 
udzielona przez: 
2) …………………………………………………………………………………………...…… z siedzibą w 

………………………..…………..…….…… przy ul. …………………..………………………, 
reprezentowaną przez …………………………………………………………..…………………………, 
zwanym w dalszej części Wykonawcą, 

na rzecz 
2) Powiatu Myślenickiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach przy           

ul. Przemysłowa 6, reprezentowaną przez mgr inż. Jerzego Grabowskiego – Dyrektora ZDP w 
Myślenicach, zwanym w dalszej części Zamawiającym, 

o następującej treści: 
§ 1 

7. Wykonawca – gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot (roboty budowlane, materiały, 
instalacje, urządzenia) objęty umową nr 2/ZP-12/2019 z dnia ………………….. r. na okres ….. miesięcy 
liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku 
stwierdzenia przy odbiorze wad i/lub usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 
zawierającego potwierdzenie usunięcia wad i/lub usterek, tj. od dnia ………………………........ 

8. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w 
przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż wyznaczony przez Zamawiającego w zgłoszeniu o 
wadach i wezwaniu do usunięcia, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 2. 

9. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający 
będzie uprawniony do dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. W przypadku nieterminowego wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytułu nieusunięcia wad terminie, zgodnie 
z postanowieniami § 14 ust. 3 pkt 2 umowy, której dotyczy niniejsza gwarancja. 

11. W przypadku wystąpienia wad, które stanowiły podstawę dla Zamawiającego do żądania wykonania części 
lub całości przedmiotu zamówienia ponownie (§ 10 ust. 10 umowy) Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 
odpowiedni termin do ponownego wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia, zachowując 
jednocześnie prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

12. Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyć zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w 
okresie gwarancji jakości, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4 i 5. 

§ 2 
Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, 
uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych. 

§ 3 
3. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę w okresie gwarancji wad i/lub usterek w przedmiocie umowy 

termin gwarancji na wykonane w ramach gwarancji roboty, wbudowane nowe materiały, urządzenia i 
instalację biegnie na nowo od dnia podpisania protokołu odbioru usunięcia wady (usterki).  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, 
jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

§ 4 
1. Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej, faksem lub pocztą 

elektroniczną. 
2. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ………………….. oraz adres e-mail ………………………. 

dostępny w godzinach pracy Zamawiającego. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy 
traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy. 

3. Zamawiający realizuję uprawnienia z tytułu gwarancji na podstawie niniejszego Dokumentu 
Gwarancyjnego i umowy.   

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

       WYKONAWCA                           ZAMAWIAJĄCY 
 


