
  

 

 

 

 

 

Zamawiający: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 

ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 
OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: 
 

BUDOWĘ CHODNIKÓW I CIĄGÓW ROWEROWYCH ORAZ MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO 
NA TERENIE ODDZIAŁU TERENOWEGO WORD W GRUDZIĄDZU 

PRZY ULICY WARYŃSKIEGO 4, NA DZIAŁKACH 32/1, 32/10 I 32/2 
Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI  

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Nr ZA.332-1/PN/2018 

 

 
 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

nr 514105-N-2018 z dnia 06.02.2018r., w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego 

na tablicy ogłoszeń oraz na  stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Zatwierdzam 

 

 

Toruń,  6 lutego 2018 roku
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY 
INTERNETOWEJ 
 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 

adres: ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń, 

NIP: 8792045808, Regon: 870635762 

 

2. Adres do korespondencji 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 

87-100 Toruń, ul. Polna 109/111 

fax : (56) 653 82 83, 

www.word.torun.pl 

e-mail:sekretariat@word.torun.pl 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

ZA.332-1/PN/2018 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych – 
roboty budowlane. 
Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”, bez bliższego 
określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn.zm.). 
Podstawą prawną do zastosowania trybu przetargu nieograniczonego przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty są przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2017, poz. 1579, z późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 
w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro oraz 221 000 euro. Przeliczenia wartości 
szacunkowej zamówienia  dokonano przyjmując kurs: 1 euro – 4,3117 zł, zgodnie 
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2477) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie 
mają przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów Wykonawczych do niej, Kodeks cywilny. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.  
4. Niniejszą SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego 

www.word.torun.pl od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
UWAGA ! 

Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej word.torun.pl związani są wszelkimi 
modyfikacjami i wyjaśnieniami do specyfikacji zamieszczanymi na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
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III. OPIS PRZEDMIOTU I TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia 

1.1  Nazwa przedmiotu zamówienia:  
Budowa chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego na terenie Oddziału 
Terenowego WORD w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 

Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 
 
1.2  Określenie przedmiotu zamówienia: 

 
 1.2.1 Zamówienie obejmuje  wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z budową 
miasteczka  ruchu drogowego na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 w Grudziądzu w granicach i zakresie 
określonym dokumentacją projektowo-kosztorysową, przedmiarami robót (przedmiar jest jedynie 

materiałem pomocniczym, nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty) oraz STWiOR w skład 
których wchodzą roboty m.in.: 
 
Część I 

a) jezdnie rowerowe o nawierzchni asfaltowej, 
b) chodniki dla pieszych z kostki betonowej, 
c) ścieżki rowerowe z kostki betonowej, 
d) ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej, 
e) droga gruntowa, 
f) wyspy dzielące i wybrukowania, 
g) pobocze, 
h) torowiska (przejazd kolejowy i tramwajowy), 
i)  oznakowanie pionowe, poziome i świetlne układu komunikacyjnego miasteczka, 
j)  ogrodzenie z bramami i furtkami, 
k) budynek obsługi (zestaw dwóch kontenerów) z instalacjami i wyposażeniem, 
l) oświetlenie terenu, sieci elektryczne nn, sieci wod.-kan, monitoring, nagłośnienie, instalacja 
nawadniania terenów zielonych, 
ł) inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym, 
m) mała architektura, samoobsługowa stacja obsługi rowerów, 
n)  plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią poliuretanową wylewaną, wyposażony w urządzenia 
zabawowe, 
 
Część II 
o) zagospodarowanie zielenią, 
 
oraz 
wszelkie inne, nie wymienione w lit. a) - o), tj. roboty i prace niezbędne dla osiągnięcia 
zamierzonego dokumentacją projektową celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego 
i użytkowego) – dla uznania, że roboty takie nie wykraczają poza określenie przedmiotu 
zamówienia muszą być one wykonywane w granicach określonych projektem budowlanym, a ich 
rodzaj nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres zagadnień określonych dokumentacją 
projektową i przedmiarem robót; przedmiotem zamówienia objęte są również roboty ujęte 
w dokumentacji projektowej a pominięte w przedmiarze robót,   
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 1.2.2 Za roboty niewykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia uznaje się również 
roboty wykonywane w sposób zamienny pod względem technologii, zastosowanych materiałów 
lub urządzeń od sposobu określonego w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, których 
zasadność wykonania w sposób zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamówienia na skutek 
zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowań techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowań 
związanych z dostępnością materiałów (urządzeń) lub z korzystnych dla Zamawiającego 
przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowo-funkcjonalnych, obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych lub innych uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki 
budowlanej – pod warunkiem, że realizacja robót zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad 
uczciwej konkurencji i równego traktowania, 

 
1.2.3 Roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości 

założone przedmiarami robót - są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia 
podstawowego i nie wykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich wykonanie 
niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu (rezultatu), 
 

1.2.4 W przypadku podania przez Zamawiającego nazw, norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia lub znaków towarowych - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 
3 ustawy Pzp, dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach 
nie gorszych niż opisane.  
Materiały i urządzenia równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne co wskazane 
w dokumentacji  konkretnie z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze 
od jakości materiału lub urządzenia, określonej w niniejszej SIWZ. 
W przypadku zastosowania przez Wykonawcę (propozycja w ofercie) zamienników rynkowych,  
wówczas na nim spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie), że nie będą one gorsze od 
wskazanych przez Projektanta  i zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów 
technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania wymagane 
w niniejszej dokumentacji przetargowej. 
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. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym jak również przeterminowane nie mogą 
być zastosowane. 
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1.2.5 Wykonawca ma prawo złożyć zarówno oferty na obie części zadania jak też ofertę na 

jedną część.  
 

1.3  Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia: 

 1.3.1 powierzchnia nawierzchni bitumicznych – 852,4 m2, 

1.3.2 powierzchnia nawierzchni  z kostki betonowej: 

a) chodniki – 222,00 m2 
b) ścieżki rowerowe – 154,70 m2 
c) ciąg pieszo-rowerowy – 56,50 m2 

razem   433,20 m2, 
1.3.3 torowiska – 12,00 m2, 

1.3.4 pobocze – 120,20 m2, 

1.3.5 droga gruntowa – 30,80 m2, 

1.3.6 wybrukowania – 10,10 m2, 

1.3.7 budynek obsługi – 29,50 m2  , 

1.3.8 plac zabaw – 208,50 m2, 

1.3.9 urządzenia bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie poziome i pionowe – 59,46 m2, 

1.3.10 urządzenia bezpieczeństwa ruchu – sygnalizacja świetlna, 

1.3.11 mała architektura, ogrodzenia (około 240 m2), balustrady  i inne, 

1.3.12  zieleń – 1475,50 m2, 

 

1.4  Obowiązki Wykonawcy (wspólne dla Części I i II ): 

1.4.1 Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony środowiska 
i bhp, 

b) właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy - zgodnie 
z wymogami Prawa budowlanego, 

c) prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów,  
d) realizacji innych obowiązków wynikających ze specyfikacji technicznych (ST), 
e) przedkładania inspektorowi nadzoru, na jego żądanie, szczegółowych informacji 

o materiałach, które Wykonawca zamierza wbudować, 
f) dokonywania wszelkich niezbędnych badań i pomiarów, 
g) obmierzania wykonywanych robot, 
h) sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji 

i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
i) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania w okresie 

gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek, 
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j) przedkładania Zamawiającemu wymaganych dokumentów związanych z zawartymi 
umowami o podwykonawstwo, 

k)   poinstruowania podwykonawców (oraz ich dalszych podwykonawców) o obowiązkach 
i wymaganiach związanych z umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane, dostawy i usługi - wynikających z SIWZ, 

l)   monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawców obowiązku zapłaty 
wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, 

ł)  wykonania dokumentacji powykonawczej - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
 Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru robót dokumentacji powykonawczej.  

Na dokumentacji powykonawczej naniesione będą wszystkie zmiany i odstępstwa z akceptującym 
wpisem projektanta. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet niezbędnych atestów, świadectw 
i certyfikatów, wbudowanych materiałów budowlanych, a dla urządzeń również instrukcji użytkowania 
i dokumentów gwarancyjnych, protokołów wymaganych badań, pomiarów i odbiorów. Dokumentacja 
powykonawcza zawierać będzie również dokumentację fotograficzną wykonywanych robót, w tym 
szczególnie z robót podlegających zakryciu (roboty zanikowe oraz zakrywane instalacyjne), 

m)  sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej - Wykonawca sporządzi i dostarczy 
Zamawiającemu nie później niż 14 dni od dnia odbioru powykonawczą mapę geodezyjną 
przyjętą do państwowych zasobów geodezyjno-kartograficznych w 3 egz.,  

 Dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu  w formie elektronicznej w formacie PDF, mapę 
w takiej skali, która będzie odzwierciedlała widoczność i uszczegółowienie powykonawczej mapy 
geodezyjnej jaka będzie przekazana w formie papierowej, 

n) szkolenia - Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych przez 
Zamawiającego osób w zakresie bieżącej obsługi wyposażenia miasteczka, 

o) inne obowiązki wynikające z treści umowy (Załącznik nr 4 i 4A do SIWZ). 
 

1.5  Obowiązki Wykonawcy dla Części I : 
 

1.5.1 Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) dokonywania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych zgłoszeń, zajęć, 
wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia potwierdzenia o przyjęciu inwestycji do 
użytkowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grudziądzu, 
i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

b) prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych, 

c) sporządzenia harmonogramu - Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy 
przedłoży Zamawiającemu do akceptacji proponowany Harmonogram w zakresie 
rzeczowym, terminowym i finansowym poszczególnych etapów realizacji zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego w zakresie 
proponowanego harmonogramu pod kątem technologicznych, realnych możliwości 
dochowania terminu końcowego zakończenia robót, 

d) niezwłocznego uzupełniania w okresie 12 miesięcy od daty odbioru robót – 
przepalonych źródeł światła oświetlenia terenu  w ramach zamówienia i ofertowej ceny, 

 
1.6 Obowiązki Wykonawcy Części II : 

 
1.6.1 Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) pielęgnacji założonych trawników wraz z koszeniem trawy oraz pielęgnacji pozostałych 

nasadzeń  przez okres 12 miesięcy od dnia odbioru obiektu, 
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1.7 Gwarancja 
Wymagany (minimalny) okres gwarancji - 36 miesięcy (dot. Części I i II) od daty odbioru robót; 
Gwarancja obejmuje również zamontowane urządzenia, niezależnie od okresu gwarancji 
udzielanego przez ich producenta. Oznacza to, że usterki urządzeń nie powodowane 
niewłaściwym ich użytkowaniem podlegają naprawie na koszt Wykonawcy.  
Patrz również: Rozdział XV  
 
1.8  Kody CPV 
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
45232410-9 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji ściekowych 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
 
1.9 Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.  
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych.  

1.9.1 Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące 
w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). 

Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane 
z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. 

 Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę 
geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, instalatorów monitoringu i nagłośnienia.  

1.9.2 W związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed 
rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru 
oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. W odniesieniu do podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców, oświadczenie należy przedłożyć wraz kopią umowy 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem 
wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane 
na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.  

1.9.3 Wykonawca realizujący Części II zamówienia, w odniesieniu do swoich pracowników 
musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu 
oświadczenie o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę. 

 
2. Termin wykonania zamówienia:  

dla Części I oraz Części II  
 
16 lipca 2018 r. wraz z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie 
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IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy składający ważną ofertę, którzy 
spełniają przesłanki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.: 

 
1.1 nie podlegają wykluczeniu - na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, warunek 
określony w niniejszym punkcie winien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. 

 
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu oraz w pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy 
z warunków określonych w niniejszym punkcie winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców lub 
wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 

 
2. Podstawy wykluczenia: 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp (przesłanki - wykluczenia obligatoryjne). 
 
3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b 
ustawy Pzp: 

3.1 posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów -  Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w 
tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 
22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. - Załącznik nr 2a do SIWZ; 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

 
3.2 sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 
 
dla Części I 

3.2.1 Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego  sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wówczas jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie 
opłaconej polisy w kwocie min. 200 000,00 zł potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony 
w zakresie  szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, m.in. w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących 
pracowników i osób trzecich, które  to wypadki mogą powstać w związku z prowadzoną 
działalnością związaną z przedmiotem.       
 
dla Części II 

3.2.2 Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego  sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wówczas jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie 
opłaconej polisy w kwocie min. 20 000,00 zł potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony 
w zakresie  szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, m.in. w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących 
pracowników i osób trzecich, które  to wypadki mogą powstać w związku z prowadzoną 
działalnością związaną z przedmiotem.       
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3.3 zdolność techniczna lub zawodowa: 
O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który: 
  

dla Części I 
3.3.1 wykaże zrealizowanie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy  - w tym okresie  co najmniej dwóch robót polegających na budowie, przebudowie lub 
remoncie nawierzchni utwardzonej poprzez asfaltowanie ulic/dróg, dróg rowerowych, ciągów 
pieszo-rowerowych, pieszo-jezdnych, parkingów o min. powierzchni 1000 m2 każda. 

Dopuszcza się uwzględnianie (sumowanie) robót realizowanych na podstawie odrębnych zamówień 
(podstawowych, uzupełniających, dodatkowych) pod warunkiem, że są one elementem jednego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

 
Ocena spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej, według reguły spełnia/nie spełnia, 
dokonana zostanie na podstawie treści przedłożonego wykazu wykonanych robót w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 
dowodów dotyczących najważniejszych robót (wystawionych przez ich odbiorcę), określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
W wykazie należy wskazać jedynie roboty, które odpowiadają robotom wykazywanym dla spełnienia 
warunku wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga, aby do wykazu załączyć dowody 
(poświadczenie) do co najmniej dwóch wymaganych robót. 
 
Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach (zamówieniach) 
niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Do przedkładanych dowodów zastosowanie mają 
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz.U. z 2016 r., poz.1126), 
 
Uwaga: warunek zdolności technicznej lub zawodowej nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo 
Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót, albo jeden 
z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót (warunek zdolności 
technicznej lub zawodowej nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą 
zrealizowanie dwóch robót, ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót) albo w sytuacji, 
gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie ma wykonanych dwóch robót) polega 
na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych robót. 
W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany jako 
podwykonawca, który będzie wykonywał zasadnicze roboty związane z wykonaniem podbudów 
i nawierzchni bitumicznych. 

 
3.3.2 dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą 

właściwe uprawnienia budowlane bez ograniczeń,  uprawniające do kierowania robotami 
drogowymi z co najmniej 3 - letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami drogowymi,  

3.3.3 dysponuje osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą wykształcenie 
techniczne i uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

oraz  
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poinformuje o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz oświadczy, że wykazane osoby, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wykształcenie i kwalifikacje 
zawodowe. 

Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie 
treści przedłożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenia, że wskazana 
osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane.  
Uwaga:  
Kierownik budowy, kierownik robót, powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą 
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) 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 2016 r., poz. 

65). 

dla Części II 
3.3.4 wykaże, że wykonał w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli 

okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające 
na zagospodarowaniu zielenią terenu o min. powierzchni 1000 m2 każda. W sytuacji, gdy 
Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie ma wykonanych dwóch usług) polega 
na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych 
usług. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany, jako 
podwykonawca. 

 
4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy tj. określonych  
w niniejszym rozdziale SIWZ, i braku podstaw do wykluczenia z powodów, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu 
o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale IV niniejszej SIWZ. 
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. 

 
5. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych.  
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zawierające: 
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5.1  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
5.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
5.3  charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
5.4  czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, 

5.5  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale. 

 
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22  
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę 
Zamawiającemu powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie 
ponosi winy. 

 
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
każdy  z warunków określonych w pkt  1.2  w niniejszym rozdziale SIWZ winien spełniać co najmniej 
jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 1.1 
powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 
7. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

 
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

ETAP I  
 
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale IV 
ust. 3.1 – 3.3, do oferty należy dołączyć oprócz wypełnionego FORMULARZA OFERTOWEGO 
stanowiącego Załącznik nr 1: 

1.1 aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik 
nr 2a oraz nr 2b do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp),  

1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców do oferty należy 
dołączyć Oświadczenia, o których mowa w  pkt 1.1 -  składa je każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

1.3 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 Oświadczenia – załącznik nr 
2a oraz nr 2b  do SIWZ – dotyczące tych podmiotów. 

1.4  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
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realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w 
oryginale) – Załącznik nr 3 lub Załącznik nr 3A do SIWZ. 

2. Wykonawca, który przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na 
zasobach innych podmiotów przedkłada: 

2.1 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w zakresie osób zdolnych 
do wykonania zamówienia, Załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie mający wymaganej zdolności technicznej lub zawodowej, 
a więc Wykonawca niezdolny do wykonania zamówienia, polega na zdolności technicznej lub 
zawodowej na innego podmiotu – 

3.1 pisemne zobowiązanie tego podmiotu do podjęcia się wykonania osobiście jako 
Podwykonawca zasadniczych robót związanych z wykonaniem podbudów i nawierzchni 
bitumicznych (wg wzoru Załącznika nr 3) lub zasadniczych robót związanych 
z zagospodarowaniem terenu (wg Wzoru Załącznika nr 3A). W takim przypadku Wykonawca 
obowiązany jest wykazać w Załączniku nr 1 ten zakres robót, który zleci Podwykonawcy. 

Powoływanie się na zasoby innego podmiotu jest niedopuszczalne w przypadku, gdy warunek 
zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykonanych robót samodzielnie spełnia Wykonawca. 

4. Do oferty Wykonawca dołącza, oprócz dokumentów, o których mowa w punkcie 1: 
4.1 wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający 

w szczególności cenę ofertową oraz gwarancję – Część I, cenę i okres pielęgnacji  zieleni wg 
kryterium oceny – Część II,  

4.2   pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy, 
4.2   kserokopię wniesienia wadium, 
4.3  informacje o konsorcjum, jeżeli dotyczą, 
4.4  wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy dotyczący odpowiedniej części – jako Załącznik 

nr 8, 
4.5  zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów winno być 
złożone w oryginale) – Załącznik nr 3 lub 3A do SIWZ. 

 
Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

 
ETAP II 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. (Załącznik nr 2c do SIWZ). Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
ETAP III (złożenie dokumentów na wezwanie Zamawiającego) 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,  może wezwać 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 (dot. Części I i II) tj.:  
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1.1  w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 
1.1.1 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
1.1.2 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 14 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
1.1.3 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
1.1.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 
 
1.2  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 
Część I 

1.2.1 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 200.000,00 zł w celu wykazania spełniania 
warunku z pkt 3.2 Rozdziału IV, 

1.2.2 wykaz robót budowlanych (wg wzoru Załącznika nr 6) wykonanych w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz  z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały 
wykonane: 

a) w sposób należyty, 
b) zgodnie ze sztuką budowlaną, 
c) zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 

1.2.3 wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 5 do SIWZ, 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

1.2.4 oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry 
kierowniczej Wykonawcy. 
 
 
Część II 

  1.2.5 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 20.000,00 zł w celu wykazania spełniania warunku z pkt 
3.2 Rozdziału IV, 
 
1.2.6 wykaz usług (wg wzoru Załącznika nr 6A) wykonanych w okresie trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie 
co najmniej dwóch usług polegających na zagospodarowaniu zielenią terenu o min. powierzchni 
1000 m2 każda. 

 
 



SPECYFIKACJA			ISTOTNYCH			WARUNKÓW			ZAMÓWIENIA 

 

Strona 14 
ZA.332-1/PN/2018 

Budowa chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego  
na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu 

przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 

Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

 

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych dla: 
Części I w pkt 1.2.1 – 1.2.4  
Części II w pkt. 1.2.5. – 1.2.6 

w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 
 
Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 

1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), 
2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępność i oświadczeń lub dokumentów, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 
baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty, 
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie 
braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z 
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. V 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. 
6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane (…), o dodatkowe informacje lub dokumenty 
w tym zakresie. 
2. Procedura sanacyjna - samooczyszczenie 

2.1 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20  , 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej  
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.  Przepisu zdania 
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pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie  zamówienia  oraz 
nie  upłynął  określony  w  tym  wyroku  okres  obowiązywania  tego zakazu. 

2.2 W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
wraz z ofertą stosownego oświadczenia, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia 
dowodów. 

2.3 Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając  wagę  
i  szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa 
w pkt 1.   

 
3. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, złożenie dokumentu 
w niewłaściwej formie (np. niepoświadczenie za zgodność z oryginałem kopie) i nieuzupełnienie 
ich w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo  zamówień publicznych spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy z postępowania a oferta zostaje odrzucona. 
 

 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną 
z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, pytań 
i wyjaśnień dotyczących SIWZ, modyfikacji SIWZ, za pomocą faksu nr (56)653 82 83 lub poczty 
elektronicznej: sekretariat@word.torun.pl, przy czym dla swojej ważności ten sposób 
korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do Zamawiającego przed upływem terminu. 
Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, 
że mógł zapoznać się z jej treścią. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą 
faksu lub e-maila. 
2. Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem 
należy kierować na adres: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 

ul. Polna 109/111, 87 - 100 Toruń. 

3. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę 
powyższego wymogu. Przesłanie pisma na inny adres skutkować będzie nierozpatrywaniem tego 
pisma, jako nie dostarczonego na właściwy adres. 
4. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub poczty elektronicznej po godzinach urzędowania 
zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą 
zarejestrowania. 
5. W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim. 
6. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego 
są: 

6.1 Anna Rocławska - tel. 56 653 82 50, 601 176 888 
6.2 Sylwia Koprowska - tel. 56 653 82 52 

7. Zamawiający zastrzega, że obowiązującą formą kontaktu z Wykonawcą jest forma pisemna 
zgodnie z pkt 1. 
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż: 
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- na 2 dni przed upływem terminu składania pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
10.   Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 8. 
11.   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. 
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia. 
13. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego. 
14. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian 
w ofertach, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM , 
 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, dlatego Wykonawca przystępujący 
do postępowania zobowiązany jest do jego wniesienia. 
2. Wadium należy wnieść w wysokości:   

2.1 Część I – 26 000,00 zł (słownie : dwadzieścia sześć tysięcy złotych ) 
2.2 Część II – 3 000,00 zł ( słownie : trzy tysiące złotych ) 

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Decyduje data wpływu środków 
do Zamawiającego. 
4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w formach 
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

5.1 pieniądzu – przelewem na konto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu,  
Bank Millenium S.A. rachunek numer 70 1160 2202 0000 0000 6090 0897 

z informacją odpowiednio – 
„WADIUM DLA CZĘŚCI I LUB II* 

Budowa chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego 
na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu 

przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 
Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI” 

* wybrać część, na którą składana jest oferta 
  
5.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
5.3 gwarancjach bankowych; 
5.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 110) – dokument należy złożyć w oryginale, w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5 lub 6. 
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6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz z treści złożonego 
dokumentu musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 

6.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjanta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 
gwaranta/poręczyciela podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adres ich siedzib, 

6.2  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
6.3  kwota gwarancji/poręczenia, 
6.4  termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od 

dnia wyznaczonego na dzień składania ofert, 
6.5  bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszenie przez Zamawiającego 

w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 
wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. 

7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem  art. 46 pkt. 4a). 
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu  zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę. 
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 

13.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
13.1.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
13.1.2  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
13.1.3  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 
13.2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo 

zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń 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. 

14. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza Zamawiający zaliczy 
wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
15. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wniósł 
wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w 
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu 
związania ofertą. Jednocześnie ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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16. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte 
w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych. 

 
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest wiążąca. 

4. 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. 

 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1. Informacje ogólne 

1.1 Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ)w celu prawidłowego przygotowania oferty. 

1.2 Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia pod rygorem jej odrzucenia. 

1.3  Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych -  oddzielnie dla każdej 
części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Ocenie będzie 
podlegać oddzielnie każda część zamówienia. 

1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych lub zawierających propozycje 
wariantowe. 

1.5  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp. 

1.6 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
1.7 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
1.8  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
1.9 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
1.10 Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, za 

działania których w całości odpowiada jak za działania własne. 
1.11 Zamawiający informuje, że przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Prawo zamówień 

publicznych, tj. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert a następnie zbadać, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 1.12 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm (nazw) 
podwykonawców (o ile są już znane). Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawcy, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. Powierzenie 
wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie tego zamówienia. W przypadku braku oświadczenia, Zamawiający uzna, 
iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. 
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1.13 Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części 
zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na 
żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik 
nr 2a oraz 2b do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp) lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający 
stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca 
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować powierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcy. 

1.14 W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w 
miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda aby 
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi 
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

1.15  Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia na roboty budowlane.      

 

2. Wymagania formalne dotyczące oferty 

2.1 Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego 
usunięciu bez pozostawienia śladów oraz podpisaną przez osobę/y upoważnioną/ne 
do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 
oferty. 

2.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,  jej treść musi odpowiadać treści SIWZ. 
2.3 Oferta wraz z załącznikami musi być przygotowana w języku polskim. 
2.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
2.5 Zaleca się by każda zapisana strona oferty była podpisana (podpis i pieczątka imienna lub 

czytelny podpis) przez Wykonawcę. Również wszystkie załączniki do oferty (każda zapisana 
strona) stanowiące oświadczenia Wykonawcy, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca 
naniósł zmiany powinny być pod rygorem nieważności podpisane przez Wykonawcę 
i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. Parafka (podpis) winna być naniesiona 
w sposób umożliwiający jej identyfikację. 

2.6 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo w oryginale określające jego zakres lub notarialnie poświadczona kopia 
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji  
Wykonawcy. 

2.7 Zamawiający proponuje, dla celów porządkowych, wszystkie strony oferty kolejno 
ponumerować i uzyskaną liczbę wpisać do formularza oferty. Wszystkie strony oferty powinny 
być parafowane i spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed jej dekompletacją. 

2.8 Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wobec których Wykonawca 
składając ofertę zastrzegł i wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.) i że nie mogą być one udostępnione 
innym uczestnikom postępowania zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy. Stosowne zastrzeżenie 
Wykonawca winien złożyć w oddzielnej, wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA 
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PRZEDSIĘBIORSTWA” nie później niż w terminie składania ofert. W przeciwnym razie cała oferta 
zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. 

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym. W przeciwnym 
razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. 

2.9 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
2.10 Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 
2.11  Udostępnianie ofert odbywać się będzie po złożeniu pisemnego wniosku do Zamawiającego. 
 

3. Zawartość merytoryczna oferty 

3.1  Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia 
i zawierać wartość (cenę ofertową) z podatkiem VAT całego przedmiotu zamówienia 
z uwzględnieniem warunków określonych we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 4 lub 
4A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3.2 Złożenie oferty na formularzu o innej treści jest niedopuszczalne i spowoduje jej odrzucenie. 
 

      4. Sposób opakowania i dostarczenia oferty 

4.1 Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać  
w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zalakowane lub 
odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie  
(np. podpisane na wszystkich połączeniach). 

Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Toruniu 
ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń 

 

z dopiskiem: 

„Budowa chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego  
na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu 

przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 

Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI” 

 
„Nie otwierać przed dniem 21.02.2018 roku, godz. 10:15 

CZĘŚĆ ………………………..” 

4.2 Opakowanie musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, 
miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego daną ofertę. 

4.3 Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu 
do składania ofert jest skuteczne, przy czym: 

4.3.1 zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane 
w ten sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta 
należy opatrzyć napisem „ZMIANA”, 

4.3.2 powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy 
opatrzyć napisem „WYCOFANIE”. 
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4.4 Skutki niedopełnienia wymagań dotyczących złożenia oferty obciążają składającego ofertę  
(Wykonawcę). 

 
5. Oferty wspólne 

5.1 Dopuszczalne jest składanie ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie  
o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych. 

5.2 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
(lidera) – Załącznik nr 2d – do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz 
z ofertą. 

5.3 Razem z ofertą musi zostać złożone aktualne pełnomocnictwo, oryginał lub notarialnie 
poświadczona kopia, dla ustanowionego pełnomocnika, określające: którego postępowania 

dotyczy, kogo ustanawia pełnomocnikiem, jakie podmioty ubiegają się wspólnie o zamówienie 
jaki jest zakres umocowania (reprezentowanie w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy). Pełnomocnictwo musi 
być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia oraz przez ustanowionego pełnomocnika, pod rygorem nieważności. 
Pełnomocnictwo musi spełniać warunki określone w Rozdziale IX pkt 2.6 SIWZ. Treść 
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

5.4 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 
(liderem). 

5.5 Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, 
w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie 
pełnomocnika konsorcjum. 

5.6 Do Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjów) o udzielenie zamówienia stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy. 

5.7 Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, 

spółka cywilna) musi spełniać następujące wymagania w odniesieniu do wymagań 

postawionych przez Zamawiającego: 

5.7.1  w stosunku do Wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie którego treść zawiera Załącznik 2A i 2B, składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, 

5.7.2   Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 

ust. 1b ustawy oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

5.8 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie. 

5.9 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający może przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne zażądać 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta 
nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

5.10 W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne 
dokumenty dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 

 
6. Oferty składane przez podmioty posiadające siedzibę poza granicami kraju 
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6.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ETAP III pkt 1.1, Wykonawca 
składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21  
potwierdzając odpowiednio, że: 

6.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

6.1.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

6.1.3  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
 
6.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1., powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu. 

6.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby (pkt 6.2 stosuje się). 

6.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

6.5 Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – jeżeli 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
( niezłożenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): 

6.5.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2b – zawarte 
w OŚWIADCZENIU WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału, 

6.5.2  Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

Uwaga:  
Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania razem z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski. Jeżeli w miejscu 
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.5.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone 
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
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siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem ww. terminów wystawienia 
dokumentów. 
W takiej sytuacji Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną w odniesieniu do prawdziwości swojego 
oświadczenia. 

 
X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 

1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
2.  Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy, zamieszcza na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ treść wyjaśnień włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła. 
3.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania spotkania 
informacyjnego dla Wykonawców. 
4.  Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zastrzega sobie 
prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce przed 
upływem terminu doskładania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym 
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia i będzie dla nich wiążąca. Informacja o wprowadzonych zmianach 
będzie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
5.  Jeżeli zachodzi taka potrzeba Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem 
czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 
niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy informacja o przedłużeniu terminu składania 
ofert zamieszczana jest na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,  
ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń do dnia 21.02.2018r do godziny 10.00, pod rygorem zwrotu bez 
otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia. 
2. Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data 
i godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres Zamawiającego, a nie data stempla 
pocztowego (nadania). 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po 
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.02.2018r o godzinie 10.15 
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu przy ulicy Polnej 109/111,  
87-100 w Toruniu w Sali konferencyjnej nr 26. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji 
otwarcia ofert. 
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.word.torun.pl   informacje dotyczące: 

5.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
5.2 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
5.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
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XII. ODRZUCENIE OFERTY 

1. Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, Zamawiający zobowiązany jest 
odrzucić ofertę. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko 
Zamawiającemu. 
2. Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 

2.1 jest niezgodna z ustawą, 
2.2 jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 
2.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
2.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
2.5 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania, 
2.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny i kosztu, 
2.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, 
2.7.1 Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie związana 

ofertą, 
2.7.2 wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

Zamawiający żądał wniesienia wadium, 
2.7.3 jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,  
2.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana 
w art. 89 ust. 1 ustawy. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
4. Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na 
podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń, określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych. W dalszej 
kolejności zostaną ocenione oferty (spełniające warunki formalne) pod względem merytorycznym. 
Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, złożenie dokumentu w niewłaściwej 
formie (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) i nie uzupełnienie ich w trybie art. 26 
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub 
odrzucenie oferty. 
2. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów. 
 

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione w przypadkach 
i na zasadach określonych w art. 93 ustawy. 
O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
Wykonawców, którzy: 

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

1.2 złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert , 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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2. 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. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 
1. Podstawą wyliczenia ceny oferty są: 

 - przedmiary robót, 
 - dokumentacja projektowa, 
 - STWiORB, 
które są załącznikami do niniejszej SIWZ. 

Wskazane w przedmiarach robót katalogowe podstawy wyceny nie są obligatoryjnie obowiązujące przy 
sporządzaniu oferty cenowej. 

2.  Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności koszty: 
- robót budowlanych, dostaw i usług objętych ofertą, 
- robót przygotowawczych i porządkowych, 
- zagospodarowania i dozoru zaplecza oraz placu budowy, 
- za zużyte media, 
- składowania, wywozu i utylizacji odpadów, 
- doprowadzenia terenu budowy po zakończeniu robót do należytego stanu i porządku, 
- koszty wszystkich innych robót i opłat bez których zdaniem Wykonawcy realizacja zamówienia                   
byłaby niemożliwa, 

zgodnie z zakresem i wymaganiami określonym w SIWZ i postanowieniami wzoru umowy, 
stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ lub Załącznik nr 4A. 
3. Cena oferty ma charakter ryczałtowy, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonania) zamówienia. 
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen.  
5. Cena ma być podana w PLN, cyfrowo i słownie. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego 
wyniku do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy w mianowniku będzie należało zastosować 
liczbę 0, Zamawiający do celów rachunku zastosuje liczbę 0,01. 
6. W ofercie należy podać cenę netto, VAT i cenę brutto zamówienia. Wykonawca może od 
wyliczonej kwoty zastosować zniżki i bonifikaty. Tak wyliczoną ostateczną cenę zamieszcza 
w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 
7. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty przez Komisję Przetargową będzie brana pod uwagę cena 
brutto bez względu na sposób jej obliczenia.  
W przypadku gdy Wykonawca nie jest płatnikiem VAT,   wówczas słownie zaznacza w ofercie, że nie 
jest płatnikiem podatku od towarów i usług. 
8. Jeżeli złożono ofertę, które wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca, składając taką 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 wg formularza stanowiącego Załącznik nr 1  do SIWZ. 
W przypadku, o którym mowa wyżej tj. jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do 
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ceny najkorzystniejszej oferty dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
9. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
a w szczególności  jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień. W tym złożenie 
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności 
w zakresie:  

oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu, 
kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie 
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 
1265;), 

• pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

• wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

• wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

• powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 

 
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ 

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej dla Części I 

1.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne  z przepisami 
prawa, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia tj. złożone przez Wykonawców nie 
wykluczonych z postępowania i oferty, które nie zostały odrzucone. 

1.2 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów:  
 

 
 
 
 
 
 
Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę,  
iż oferta nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma najwyższą punktację jest ofertą najkorzystniejszą. 
Punkty przyznawane będą  z dokładnością do 0,01 pkt  
 
Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 
E= C + Gw 
Gdzie: 

1. Cena 60 % 

2. Gwarancja 40 % 
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E – łączna liczba punktów, jakie uzyskała oferta  
C – liczba punktów w kryterium – cena  
Gw – liczba punktów w kryterium – gwarancja 
 
Punktacja w poszczególnych kryteriach: 
 

1. Kryterium – Cena: 
 
Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 punktów, otrzyma najniższa wśród cen zawartych 
w ofertach. 
C = Cn/Cb x 60% x 100   
Gdzie: 
Cn –najniższa cena oferty brutto 
Cb – cena brutto oferty badanej 
 

2. Kryterium – Gwarancja 
 

 
L.p. 

Udzielona gwarancja na 
roboty budowlane 

w latach 

 
Ilość punktów 

1.  3 lata (wymagane) 0 

2.  4 lata 10 

3.  5 lat 20 

4.  6 lat 30 

5.  7 lat 40 

Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w miesiącach, Zamawiający przeliczy go na 
lata wg zasady 12 miesięcy = 1 rok. 
 

Wykonawca w formularzu ofertowym Załącznik nr 1 zobowiązany jest wpisać ilość lat, na które 
udziela gwarancji na wykonanie zamówienia. 
Nie wpisanie żadnej ilości lat lub wpisanie ilości lat mniejszej niż 3 lata skutkować będzie odrzuceniem 
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, natomiast wpisanie 
ilości większej niż 7 lat nie spowoduje odrzucenia oferty oraz nie spowoduje zwiększenia punktów 
w tym kryterium, które w takim przypadku wynosić będzie zawsze   40  pkt. 
Wpisanie przez Wykonawcę okresu gwarancji w latach niepełnych (np. 3 lata i 11 miesięcy lub np. 39 
miesięcy), skutkowało będzie przyznaniem przez Zamawiającego liczby punktów odpowiedniej dla lat 
pełnych zaokrąglonych w dół (np. 3 lata i 11 miesięcy  - 0 pkt,  4 lata i 6 miesięcy – 10 pkt). 

1.2 Suma punktów = C + Gw przyznanych w badanej ofercie według ww. poszczególnych 
kryteriów będzie ogólną oceną oferty. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, 
która na podstawie ww. kryteriów oceny ofert uzyska w sumie największą ilość punktów 
spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez 
Zamawiającego w treści SIWZ. 

 
 
 

2. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej dla Części II 
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2.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne  z przepisami 
prawa, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia tj. złożone przez Wykonawców nie 
wykluczonych z postępowania i oferty, które nie zostały odrzucone. 

2.2 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów:  
 

 
 
 
 
 
 

Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę,  
iż oferta nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma najwyższą punktację jest ofertą najkorzystniejszą. 
Punkty przyznawane będą  z dokładnością do 0,01 pkt  
 
Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 
E= C + P Gw 
Gdzie: 
E – łączna liczba punktów, jakie uzyskała oferta  
C – liczba punktów w kryterium – cena  
P – liczba punktów w kryterium – pielęgnacja założonych trawników wraz z koszeniem trawy oraz 
pielęgnacja pozostałych nasadzeń 
Gw – liczba punktów w kryterium - gwarancja 
Punktacja w poszczególnych kryteriach: 
 

1. Kryterium – Cena: 
 
Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 punktów, otrzyma najniższa wśród cen zawartych 
w ofertach. 
C = Cn/Cb x 60% x 100   
Gdzie: 
Cn –najniższa cena oferty brutto 
Cb – cena brutto oferty badanej 

2. Kryterium – Pielęgnacja 
 
Przez pielęgnację Zamawiający rozumie : 
- wiosenne grabienie terenów, 
- przycinanie drzew i krzewów (odmładzanie, prześwietlanie, pielęgnowanie, likwidacja posuszu,   
formowanie), wycinka samo siewów w okresie wiosennym i jesiennym, 
- sadzenie i uzupełnianie brakujących roślin, krzewów w okresie wiosennym i jesiennym, 
- uzupełnianie korą , 
-  nawożenie na wiosnę trawników oraz drzew, krzewów, roślin,  
- podpieranie i palikowanie roślin tego wymagających, 
- odchwaszczanie terenu, min. 1 raz na miesiąc, 
- pielęgnowanie trawników (odchwaszczanie, odnawianie, podsiewanie ubytków, rozrzucanie  

kretowisk, koszenie), wykonywanie min. 1 w miesiącu, 

1. Cena 60 % 

2. 
Pielęgnacja założonych trawników wraz z koszeniem 

trawy oraz pielęgnacja pozostałych nasadzeń w latach 
30 % 

3. 
Wydłużenie gwarancji o 12 miesięcy ponad minimalny 

okres 36 miesięcy 
10 % 
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- grabienie i usuwanie skoszonej trawy z terenów zielonych, w tym uprzątnięcie skoszonej trawy, 
- cięcie żywopłotów, pnączy min. co 2 miesiące, 
- oprysk chwastobójczy, 
-  jesienne grabienie terenów, 
- przygotowywanie terenów zieleni do okresu zimowego (ochrona roślin przed przymrozkami), 
oraz inne czynności niezbędne do należytego utrzymania zieleni. 
 

 
L.p. 

Pielęgnacja założonych 
trawników wraz z 

koszeniem trawy oraz 
pielęgnacja pozostałych 

nasadzeń w latach 

 
Ilość punktów 

1.  1 rok (wymagane) 0 

2.  2 lata 10 

3.  3 lat 20 

4.  4 lat 30 

 
 Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres pielęgnacji w miesiącach, Zamawiający przeliczy go     
na lata wg zasady 12 miesięcy = 1 rok. 
 
Wykonawca w formularzu ofertowym Załącznik nr 1 zobowiązany jest wpisać ilość lat pielęgnacji  
trawników i nasadzeń. Nie wpisanie żadnej ilości lat lub wpisanie ilości lat mniejszej niż 1 rok skutkować 
będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
natomiast wpisanie ilości większej niż 4 lata nie spowoduje odrzucenia oferty oraz nie spowoduje 
zwiększenia punktów w tym kryterium, które w takim przypadku wynosić będzie zawsze   30  pkt. 
Wpisanie przez Wykonawcę okresu pielęgnacji w latach niepełnych (np. 3 lata i 11 miesięcy) skutkowało 
będzie przyznaniem przez Zamawiającego liczby punktów odpowiedniej dla lat pełnych zaokrąglonych 
w dół (np. 3 lata i 11 miesięcy  - 20 pkt,  4 lata i 6 miesięcy – 30 pkt). 

 
 

3. Kryterium – Gwarancja 
 
 

 
L.p. Udzielona gwarancja 

 
Ilość punktów 

1.  3 lata (wymagane) 0 

2.  4 lata 10 

 
Wykonawca w formularzu ofertowym Załącznik nr 1 zobowiązany jest wpisać ilość lat, na które udziela 
gwarancji na wykonanie zamówienia. 
 
Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w miesiącach, Zamawiający przeliczy go na 
lata wg zasady 12 miesięcy = 1 rok. 
Nie wpisanie żadnej ilości lat lub wpisanie ilości lat mniejszej niż 3 lata skutkować będzie odrzuceniem 
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, natomiast wpisanie ilości 
większej niż 4 lata nie spowoduje odrzucenia oferty oraz nie spowoduje zwiększenia punktów w tym 
kryterium, które w takim przypadku wynosić będzie zawsze   10  pkt. 
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Wpisanie przez Wykonawcę okresu gwarancji w latach niepełnych (np. 3 lata i 11 miesięcy lub np. 39 
miesięcy), skutkowało będzie przyznaniem przez Zamawiającego liczby punktów odpowiedniej dla lat 
pełnych zaokrąglonych w dół (np. 3 lata i 11 miesięcy  - 0 pkt,  4 lata i 6 miesięcy – 10 pkt). 
 

2.3 Suma punktów = C + P+ Gw przyznanych w badanej ofercie według ww. poszczególnych 
kryteriów będzie ogólną oceną oferty. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która 
na podstawie ww. kryteriów oceny ofert uzyska w sumie największą ilość punktów spośród 
ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego 
w treści SIWZ. 

 
Ocena ofert w powyższych kryteriach odbywać się będzie na podstawie informacji podanych przez 

Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 
 

3.Otwarcie ofert 
 

3.1 Otwarcie ofert jest jawne. 
3.2 Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
3.3 Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem przez członków komisji przetargowej oraz        

przybyłych na otwarcie Wykonawców nienaruszalności kopert, wraz z policzeniem otrzymanych 
ofert. Podczas otwarcia ofert zostanie stwierdzone czy oferta została złożona w terminie. 

3.4 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje dotyczące ceny poszczególnych ofert. 
Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

3.5 Oferty otwierane będą według następującego porządku: 
3.5.1 koperty oznaczone napisem „Wycofanie”. Oferty pierwotne względem ofert wycofanych nie 

będą otwierane, 
3.5.2 koperty oznaczone napisem „Zmiana”. Oferty pierwotne względem ofert zmienionych nie będą 

otwierane, 
3.5.3 koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione 

lub wycofane, zgodnie z numeryczną kolejnością ich składania. 
3.6 Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego 

z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. 
Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. 

3.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert  Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

3.7.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
3.7.2 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3.7.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
 

4.  Badanie ofert 

4.1 W części niejawnej Zamawiający dokona badania oraz oceny ofert nieodrzuconych zgodnie 
z kryteriami podanymi w  pkt 1 oraz pkt 2 niniejszego Rozdziału. 

4.2 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury 
odwróconej” w ramach prowadzonego postępowania. 

4.3  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do 
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przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem pkt 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

4.4 Zamawiający może zwrócić się o wyjaśnienie treści oświadczeń i dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy. 

4.5 W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej    
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie  
Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych, wskazując jednocześnie 
termin, do którego złożenie tych ofert ma nastąpić.  

       4.6 Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane     
w złożonych ofertach. 

4.7 Zamawiający poprawi w ofercie zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 Pzp ust. 2 ustawy, 
a w tym m.in.: 

4.7.1 oczywiste omyłki pisarskie, 
4.7.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
4.7.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4.8 Zamawiający poprawiając omyłki dokonuje właściwych przeliczeń arytmetycznych 
prowadzących do korekty ceny ofertowej. W sytuacji gdy dokonywane przez Zamawiającego 
przeliczenia arytmetyczne wynikające z omyłek, o których mowa w pkt 3.7.2, prowadzą do 
korekty ceny ofertowej zmieniającej ją o więcej niż 10% - Zamawiający uznaje, że 
spowodowana została istotna zmiana w treści oferty, co skutkować będzie odrzuceniem 
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. 

4.9 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 89 
ustawy.  

4.10 O poprawieniu omyłek Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została  
poprawiona. 

 
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z ustalonym kryterium wyboru. 
2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

2.1 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, 

2.2 Wykonawcach którzy zostali wykluczeni, 
2.3 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

2.4  unieważnieniu postępowania, 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
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4. Po wyborze Wykonawcy, a przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do przedłożenia oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy: 
 

4.1 Dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta   
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych  
Wykonawców. 

5. 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. 
6. 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. 
7. 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. 

 

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

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

Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń 
z tytułu gwarancji jakości. 

1. Przed zawarciem umowy,  Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. 

 
2. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

 
3. Zabezpieczenie może być wniesione w następującej formie: 

3.1 w pieniądzu; 
3.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
3.3  w gwarancjach bankowych; 
3.4  w gwarancjach ubezpieczeniowych; 
3.5  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
oraz  
formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu  Wykonawca wpłaca 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 
Bank Millenium S.A. 

Nr 70 1160 2202 0000 0000 6090 0897 
z adnotacją: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
– „Budowa chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego  

na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu 
przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 

Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

CZĘŚĆ ……………………..” 
 
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w pkt 3, a Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna 
na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla banku/ubezpieczyciela 
udzielającego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez okres wykonywania Umowy, 
przedłużony o okres 30 dni. 

7. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej, podmiot udzielający gwarancji lub poręczenia oraz warunki 
gwarancji lub poręczenia muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób: 
8.1 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania przez 

Wykonawcę zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
8.2 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15. Dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 
9. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa 
zamówień publicznych zawarte w art. Od 147 do 151. 
 

XVIII. ZAWARCIE UMOWY 

1. Podpisanie umowy z Wykonawcą  

1.1 Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, zamówienie publiczne zostanie udzielone 
Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 

1.2 Miejsce i termin podpisania umowy zostaną określone w zawiadomieniu wysłanym 
do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający zawrze umowę w sprawie 
zamówienia publicznego zgodnie z terminami i warunkami określonymi w art. 94 ustawy. 

1.3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część umowy. 
 

2.  Istotne postanowienia umowy 
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2.1 Istotne postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 4 lub Załącznik nr 4A do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie 

istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. 

2.2 Udział w przetargu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartych  
w projekcie umowy. 

2.3 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art.144 ustawy Pzp oraz:  

2.3.1 zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich 
zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz 
warunki wprowadzenia zmian,  

2.3.2 zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne 
i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

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,  

2.3.3 zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, 

których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie lub umowie ramowej,  
2.3.4 zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 ustawy 

Pzp,  
2.3.5 łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty 
budowlane- jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

2.3.6 składu osób wskazanych w Załączniku nr 5 jeśli wynikać to będzie z okoliczności 
o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, pod 
warunkiem, że nowe osoby spełniać będą warunki określone w Rozdziale V ETAP III pkt 1.2.3 
i 1.2.4, 

2.3.7 zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a, Wykonawca jest wówczas 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia – na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. 
2.4  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu 

zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których 
nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich jak w szczególności: 

2.4.1 zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu 
zamówienia, 
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2.4.2 wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację 
przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne 
zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, 
powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku 
u Wykonawcy, działania wojenne. 

Oraz 
2.4.3 jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z 

przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego lub użytkowników obiektów. W przypadku 
zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu Stron umowy, w oparciu o 
ww. okoliczności. 

2.4.4 jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy; 

2.4.5 jeżeli wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

2.4.6 gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie 
są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

2.4.7 przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego 
zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem; 

2.4.8 opóźnień związanych z wewnętrznym obiegiem dokumentów u Zamawiającego, 
niezależnych od Wykonawcy; 
2.5 Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany 

obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie 
Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany 
wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest 
niezmienne. 

2.6 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków 
ich wprowadzenia, tj.: 
2.6.1 odnośnie zmian sposobu spełnienia świadczenia: 

zmiany technologiczne, w szczególności; 
a) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub 
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 

zmiany, o których mowa w lit a) – c) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia; 
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d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

zmiany wskazywane w lit d) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie 
przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 
wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu 
kosztom; 

e) w przypadku dostarczania, w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które 
wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych 
podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze 
wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie; 

każda ze wskazanych w lit a) – d) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 
 

2.6.2 pozostałe zmiany: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;  
c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, 

w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 
powodujących uniknięcie kolizji; 

d) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres; 
e) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności; 

• klęskami żywiołowymi: 
zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych (przez które należy rozumieć 
jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od 
doświadczonego Wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania 
przeciw nim wystarczających środków ostrożności) uniemożliwiających prowadzenie 
robót budowlanych, dokonywanie odbiorów; 

f) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., 
w szczególności; 

1) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne kategorie 
gruntu, skał, itp.); 
2) niewypały i niewybuchy; 
3) wykopaliska archeologiczne, nie przewidywane w SIWZ; 

g) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności; 

1) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; 
2) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej, wówczas termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 
3) sposobu płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie 
z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili 
składania oferty. 

W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej, nie jest 
uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego. 

 
2.7 Inne zmiany w zakresie przewidzianym we wzorze umowy. 
2.8 Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. 
 

Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody Stron umowy. 
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 2.9 Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 
następująca zmiana: 

2.9.1 zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 
2.9.2 zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami; 
2.9.3 zmiany pozostałych postanowień Umowy, niestanowiących treści oferty Wykonawcy. 
2.9.4 w przypadku rozstrzygnięcia postępowania w zakresie dotyczącym tylko Części II 

(niewyłonienie Wykonawcy w zakresie określonym w Części I, unieważnienie postępowania  
w zakresie określonym w Części I itp.): 
1. umowa w zakresie opisanym w Części II zrealizowana zostanie odpowiednio później, po 

wyłonieniu WYKONAWCY Części I, 
2. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie wskutek niemożności realizacji prac 

jedynie w zakresie określonym w Części II, 
2.10 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 
 
XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 
1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  
o udzielnie zamówienia 

1.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie na zasadach 
przewidzianych obowiązujących prawem, w szczególności zgodnie z  art. 180  Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). 

1.2 Wykonawca na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy 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. 

1.3 Szczegółowe uregulowania w przedmiocie środków ochrony prawnej  przysługujących 
Wykonawcom znajdują się w dziale VI art.179 – 198 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.4  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 
pkt 5 ustawy.  
 

XX. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 
Załącznik nr 2a - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
Załącznik nr 2b - Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie 

spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

Załącznik nr 2c - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej; 
Załącznik nr 2d - Oświadczenie dotyczące konsorcjum;  
Załącznik nr 3 - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów Wykonawcy przez inne 

podmioty dla CZĘŚCI I; 
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Załącznik nr 3A - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów Wykonawcy przez inne 
podmioty dla CZĘŚCI II; 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy dla CZĘŚCI I; 
Załącznik nr 4A - Wzór umowy dla CZĘŚCI II; 
Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia; 
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót CZĘŚĆ I; 
Załącznik nr 6A - Wykaz wykonanych robót CZĘŚĆ II; 
Załącznik nr 7 - Zbiorcze zestawienie stanu rozliczeń z Podwykonawcami; 
Załącznik nr 8 - Przedmiary robót; 
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa; 
Załącznik nr 10 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
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pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
                                                                                                                                            Załącznik nr 1 do SIWZ 

   Formularz ofertowy Wykonawcy 

Zamawiający: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
ul. Polna 109/111 
87-100 Toruń 
 

Pełna nazwa i  adres Wykonawcy: 

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

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

NIP…....................................................... 
REGON ….............................................. 
KRS …………………………………………………. 
Tel./fax …….............................. 
e-mail:………………………………………………………………… 
w  przypadku  konsorcjum wypełnia lider/pełnomocnik 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: 

 
Budowa chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego 

na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu 
przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 

Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

CZĘŚĆ ……………………………. 
 

 (znak sprawy: ZA. 332-1/PN/2018) 
 

1. Oferujemy realizację zamówienia – w pełnym zakresie określonym w ogłoszeniu oraz 
na wszystkich warunkach i wymaganiach specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną 
cenę : 

CZĘŚĆ I* 
Cena netto:………………………………………………………………………………………………………zł 
słownie:……………………………………………………………………………………………………………zł 
 
Podatek VAT 23% :……………………………………………………………………………………………….zł 
słownie:……………………………………………………………………………………………………………….zł 
 
Cena brutto:…………………………………………………………………………………………………………zł 
słownie:……………………………………………………………………………………………………………….zł 
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Oferowany okres gwarancji (w latach) ……………  
 CZĘŚĆ II* 
Cena netto:………………………………………………………………………………………………………zł 
słownie:……………………………………………………………………………………………………………zł 
 
Podatek VAT 23% :……………………………………………………………………………………………….zł 
słownie:……………………………………………………………………………………………………………….zł 
 
Cena brutto:…………………………………………………………………………………………………………zł 
słownie:……………………………………………………………………………………………………………….zł 

 
Oferowany okres pielęgnacji założonych trawników wraz z koszeniem trawy oraz pielęgnacja 
pozostałych nasadzeń (w latach) ……………  
Oferowany okres gwarancji (w latach) ……………  
 
*wypełnić odpowiednią część, która dotyczy składanej oferty 
 

2. Oświadczamy, że: 
1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 
2) oferujemy warunki płatności na zasadach wskazanych w Załączniku nr 4/4A do SIWZ (Umowa 

– projekt), 
3) zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ, w tym wskazanymi w załącznikach do SIWZ i nie 

wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy 
umowę na warunkach określonych w SIWZ i projekcie umowy w terminie zaproponowanym 
przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą, 

4) zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec 
w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom 
postępowania, 
Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią następujące strony oferty:……………………………………………. 

5) uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego 
sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia, 

6) wymagane wadium zostało wniesione w dniu ………………………………………….. 
w formie …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7) zwrotu wadium prosimy dokonać 
na konto: ...................................................................................................................................... 

8) -    samodzielne spełniamy warunek zdolności technicznej i zawodowej*TAK/NIE 
- samodzielnie nie spełniamy warunku zdolności technicznej i zawodowej (nie 
zrealizowaliśmy w okresie ostatnich 5 lat wymaganych SIWZ zamówień) więc polegamy na 
zasobach innego podmiotu*(podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych 
robót oraz być wskazany jako podwykonawca, który będzie wykonywał zasadnicze roboty 
związane z wykonaniem podbudów i nawierzchni bitumicznych) tj. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres podmiotu, któremu zlecimy umową o podwykonawstwo wykonanie zasadniczych robót 

związanych z budową podbudów i nawierzchni bitumicznych) 

- samodzielnie nie spełniamy  warunku zdolności technicznej i zawodowej (nie wykonaliśmy 
w okresie ostatnich 3 lat  a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie 
wymaganych w SIWZ co najmniej dwóch usług polegających na zagospodarowaniu zielenią 
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terenu o min. powierzchni 1000 m 2 każda) więc polegamy na zasobach innego 
podmiotu*(podmiot ten musi wykazać zrealizowanie co najmniej dwóch usług polegających 
na zagospodarowaniu zielenią terenu o min. powierzchni 1000 m 2 każda) tj. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres podmiotu, któremu zlecimy umową o podwykonawstwo) 

 
 

9) zamówienie   

• zamierzamy zrealizować sami*TAK/NIE 
• z udziałem Podwykonawców – zastrzegamy sobie możliwość powierzenia Podwykonawcom 
następujących elementów zamówienia* 

 (jeżeli Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia może powierzyć Podwykonawcom 

dowolny zakres robót) 

a) ………………………………………………. 

b) ………………………………………………… 

c) ………………………………………………… 

nazwa części zamówienia 

 

10) jesteśmy* / nie jesteśmy*  podatnikiem podatku VAT. 
 (*niepotrzebne skreślić) 

 
11) Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

całkowitej brutto, podanej w ofercie w formie/formach określonych w art. 148 ust 1 ustawy. 

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

12) Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący : 

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólnie ofertę) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

13) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz 

adres: ...............................................................................................................................................

. e-mail:..................................................................................... nr 

tel.:.............................................., 

14) Osoba/y do kontaktu w sprawie 

zamówienia ...................................................................................... ……………………………………………

…………. Tel. .................................  e-mail ……….................................... 

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

15) Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty umowę w naszym imieniu podpisze: Pan/-
i:…………………………………………………………, funkcja: ………………………………………………………….. 
na podstawie: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy wpisać dokument, z którego wynika to uprawnienie) 
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16) Ofertę niniejszą składamy na ...............kolejno ponumerowanych stronach.  
 

 Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 
□ TAK    □ NIE 

Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie należy skorzystać z definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003). 

 

 Informujemy, że w zakresie Części nr ...... 

� wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w zakresie podatku Vat. 

� wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w zakresie podatku Vat w odniesieniu do następujących towarów/ usług: 

............................................................................................................. 
( zaznaczyć odpowiednio) 

 
 

17) Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 
Prawo zamówień publicznych znajdujące się w Załączniku nr 2a do SIWZ; 

2. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych znajdujące się 
w Załączniku nr 2b do SIWZ; 

3. oświadczenie dotyczące konsorcjum – Załącznik nr 2d – jeśli dotyczy; 
4. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy – Załącznik nr 3  lub  
Załącznik nr 3A do niniejszej SIWZ; 

5. 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 którym mowa 
w Rozdz. V pkt 1.1 SIWZ dotyczące tych podmiotów – jeśli dotyczy;  

6. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób przystępujących 
do postępowania o zamówienie, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów 
rejestrowych; 

7. potwierdzenie wpłaty wadium; 
8. kosztorys ofertowy; 
9. inne 

•  
Miejscowość i data: .................................................               ………………………………………………………. 

  Podpis Wykonawcy lub uprawomocnionego                

przedstawiciela/li Wykonawcy 
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 Załącznik nr 2a do SIWZ 

 
Zamawiający: 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
ul. Polna 109/111 
87-100 Toruń 

 
Wykonawca: 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG) 

 
reprezentowany przez: 
………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 
Budowa chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego 

na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu 
przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 

Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

CZĘŚĆ ………………. 
(znak sprawy: ZA. 332-1/PN/2018) 

 
prowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 

oświadczam, co następuje: 
  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
  
 Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w Rozdziale IV pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

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

…………………………………………  
(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez Zamawiającego w …………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału 

w postępowaniu),  

 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/tów: ……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

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

 
…………………………………………  

(podpis)  
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 

…………………………………………  
(podpis) 

 
 
 
 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych, może być złożone przez każdego z Wykonawców 
składających ofertę wspólną jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez wszystkich 
Wykonawców, tzn., że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy upełnomocnieni przedstawiciele 
Wykonawców lub podpisuje je upełnomocniony przez Wykonawców – wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – (Pełnomocnik) 
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Budowa chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego  
na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu 
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Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

 

Załącznik nr 2b do SIWZ 
  

Zamawiający: 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
ul. Polna 109/111 
87-100 Toruń 

Wykonawca: 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG) 

 
reprezentowany przez: 
………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
                                                                            

Budowę chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego 
na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu 
przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 

Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

CZĘŚĆ …………………………. 
(znak sprawy: ZA. 332-1/PN/2018) 

 
 

prowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 
oświadczam, co następuje: 

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

 1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 
12-22 ustawy Pzp.  

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp .  
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania 

na podstawie ww. przepisu] 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
         

 …………………………………………  
(podpis 
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Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. …………. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 lub ust. 5 ). 

 Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………….. …………. 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

…………………………………………  
(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………. 
 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)  
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

………………………………………… 
(podpis) 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a 

ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

  
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  
 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……………………………………. 
 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG),  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

…………………………………………  
(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
  
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.            …………………………………………  

(podpis)  

Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

 

Załącznik nr 2c do SIWZ 

OŚWIADCZENIE 
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

Budowę chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego 
na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu 

przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 
Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

CZĘŚĆ ………………………… 

(znak sprawy: ZA. 332-1/PN/2018) 
 

oświadczam, że podmiot który reprezentuję: 

1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.),      

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), w której skład wchodzą poniższe 

podmioty* 

1) ………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………… 

 

Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

  

* niewłaściwe skreślić 

   

………………., dnia …………… r.     ....................................................... 

miejscowość, data pieczęć  i podpisy osób 
upoważnionych do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy  

 
  
UWAGA: Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zmówienia. 

 



SPECYFIKACJA			ISTOTNYCH			WARUNKÓW			ZAMÓWIENIA 

 

Strona 48 
ZA.332-1/PN/2018 

Budowa chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego  
na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu 

przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 

Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

 

Załącznik nr 2d do SIWZ 

znak sprawy: ZA. 332-1/PN/2018 

 

 

 

DANE DOTYCZĄCE KONSORCJUM 

 

1. Nazwa i adres Lidera: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Nazwy Partnerów:  

2.1. Partner 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.2. Partner 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3. Partner 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Miejscowość, dn. .……….  

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

podpis i pieczątka  

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

 

Załącznik nr 3  do SIWZ  
 
Pieczęć Wykonawcy 
   

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW 
(art. 22a.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)) 
 

Ja/My* niżej podpisany/-i *działający w imieniu ……………………………………………………………………… (nazwa 
podmiotu trzeciego), z siedzibą w ………………………………………………………………………………………… wpisaną 
do rejestru …………………………………………………………………… pod numerem ……………………………… (zwaną 
dalej Udostępniającym) 
 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez: 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, ul. Polna 109/111 
(zwanym dalej Zamawiającym), którego przedmiotem jest: 

Budowa chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego 
na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu 

przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 
Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

Część I 
(nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego) 

 (znak sprawy: ZA. 332-1/PN/2018) 
 
 (zwanego dalej Zamówieniem) 
oraz 
biorąc pod uwagę fakt, iż ………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa Wykonawcy) z siedzibą w ………………………………………………………………………………………… wpisany do 
rejestru ……………… pod numerem …………………………… (zwanym dalej Wykonawcą), ubiega się  
o udzielenie w/w zamówienia. 
 
Zobowiązuję/-emy* się wobec w/w Wykonawcy, w przypadku zawarcia przez Niego umowy  
z Zamawiającym w powyższym przedmiocie zamówienia, oddać do dyspozycji niezbędne zasoby na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, przez cały okres obowiązywania umowy  
i w celu jej należytego wykonania przez Wykonawcę. 
1W szczególności zobowiązuję/-my* się oddać do dyspozycji Wykonawcy: 
1. Zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania Zamówienia * tj: jako podmiot, na 
którego zasobach Wykonawca polega dla wykazania spełnieniu warunku zdolności technicznych 
 i zawodowych prowadzonego postępowania na pierwsze wezwanie Wykonawcy zobowiązujemy się 
zawrzeć z tym Wykonawcą umowę o podwykonawstwo na wykonywanie przez nas osobiście 
zasadniczych robót związanych z wykonaniem podbudów i nawierzchni bitumicznych w ramach 
zadania - budowa miasteczka ruchu drogowego przy  Oddziale Terenowym WORD w Grudziądzu.  
2. Sytuację ekonomiczną lub  finansową niezbędną do wykonania Zamówienia*. 

                                                 
1

 Zgodnie z art. 22a. ustawy, Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej,  osobach (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie) zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
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Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

 

 
Niżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia* tj: 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 
Szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy Udostępniającym, a Wykonawcą zostaną określone  
w odrębnej umowie, którą zobowiązujemy się dostarczyć na wezwanie Zamawiającego. 
 
Niniejsze zobowiązanie wygasa z chwilą zawarcia z Zamawiającym umowy w zakresie zamówienia, 
której stroną umowy będzie inny niż Wykonawca podmiot. 
 
Zobowiązanie sporządzono w …… jednobrzmiących egzemplarzach, po ……… egzemplarzu dla 
Udostępniającego oraz Wykonawcy. 
 
 
 
………………………………………………………………………                      ………………………………………………………………… 
(data, pieczęć i podpis Udostępniającego)                          (data, pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
data ................................................................... 
 
 
 
................................................ 
podpis i pieczęć składającego oświadczenie 
(osoba/y uprawniona/e) 
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Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

 

Załącznik nr 3A  do SIWZ  
 
Pieczęć Wykonawcy 
   

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW 
(art. 22a.2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)) 
 

Ja/My* niżej podpisany/-i *działający w imieniu ……………………………………………………………………… (nazwa 
podmiotu trzeciego), z siedzibą w ………………………………………………………………………………………… wpisaną 
do rejestru …………………………………………………………………… pod numerem ……………………………… (zwaną 
dalej Udostępniającym) 
 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez: 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, ul. Polna 109/111 
(zwanym dalej Zamawiającym), którego przedmiotem jest: 

Budowa chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego 
na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu 

przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 
Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

Część II. 
(nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego) 

 (znak sprawy: ZA. 332-1/PN/2018) 
 
 (zwanego dalej Zamówieniem) 
oraz 
biorąc pod uwagę fakt, iż ………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa Wykonawcy) z siedzibą w ………………………………………………………………………………………… wpisany do 
rejestru ……………… pod numerem …………………………… (zwanym dalej Wykonawcą), ubiega się  
o udzielenie w/w zamówienia. 
 
Zobowiązuję/-emy* się wobec w/w Wykonawcy, w przypadku zawarcia przez Niego umowy  
z Zamawiającym w powyższym przedmiocie zamówienia, oddać do dyspozycji niezbędne zasoby na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, przez cały okres obowiązywania umowy  
i w celu jej należytego wykonania przez Wykonawcę. 
1W szczególności zobowiązuję/-my* się oddać do dyspozycji Wykonawcy: 
1.Zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania Zamówienia * tj: jako podmiot, na 
którego zasobach Wykonawca polega dla wykazania spełnieniu warunku zdolności technicznych 
 i zawodowych prowadzonego postępowania na pierwsze wezwanie Wykonawcy zobowiązujemy się 
zawrzeć z tym Wykonawcą umowę o podwykonawstwo na wykonywanie przez nas osobiście 
zasadniczych robót związanych z zagospodarowaniem zielenią. 
2. Sytuację ekonomiczną lub  finansową niezbędną do wykonania Zamówienia*. 

 
                                                 
2

 Zgodnie z art. 22a. ustawy, Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej,  osobach (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie) zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
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Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

 

 
Szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy Udostępniającym, a Wykonawcą zostaną określone  
w odrębnej umowie, którą zobowiązujemy się dostarczyć na wezwanie Zamawiającego. 
 
Niniejsze zobowiązanie wygasa z chwilą zawarcia z Zamawiającym umowy w zakresie zamówienia, 
której stroną umowy będzie inny niż Wykonawca podmiot. 
 
Zobowiązanie sporządzono w …… jednobrzmiących egzemplarzach, po ……… egzemplarzu dla 
Udostępniającego oraz Wykonawcy. 
 
 
 
………………………………………………………………………                      ………………………………………………………………… 
(data, pieczęć i podpis Udostępniającego)                          (data, pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
data ................................................................... 
 
 
 
................................................ 
podpis i pieczęć składającego oświadczenie 
(osoba/y uprawniona/e) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
dla Części I 

UMOWA NR  ………/PN /2018  Z  DNIA  …………………. 2018 ROKU 
Umowa zawarta zostaje w Toruniu w dniu ___________ 2018  roku pomiędzy: 

 
WOJEWÓDZKIM OŚRODKIEM RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU (WORD), 
działającym pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Polna 109/111, posługującym się numerem NIP 
879-20-45-808  i numerem Regon 870635762, 
w imieniu którego działa Dyrektor Pan Marek Staszczyk, uprawniony do jednoosobowej 
reprezentacji,  
zwanym w treści tej umowy „Zamawiającym” 
i  
*)………………………………………… z siedzibą w …………………………… …… przy 
ul. …………………………………….., zarejestrowaną w ....................................................... 
pod numerem ................................... NIP……… .... ..... ..... .... ........... Regon …………….. 
kapitał zakładowy ………………………………………………..reprezentowaną przez 
……………………………………………………………………………………  
*)Panią / Panem ………………………………. (Pesel …………………..), zamieszkałą/ym 
pod adresem …………………………, prowadzącą/ym działalności gospodarczą pod firmą 
………………., pod adresem ………………………………, posługującą się numerem NIP 
……………….. Regon ………………….. 
zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.  
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 roku. 
poz. 2164, z późn. zm.), Strony niniejszej umowy oraz każda z osobna jako Strona,  ustalają co 
następuje:  
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

 
1. Zgodnie z rozstrzygniętym na rzecz Wykonawcy zamówieniem publicznym 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą:  „Budowa chodników i ciągów rowerowych 
oraz miasteczka ruchu drogowego na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu przy 
ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI– CZĘŚĆ I” 
zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz 
zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami i normami.  
2. Zamówienie obejmuje  wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z budową 
miasteczka  ruchu drogowego na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 w Grudziądzu w granicach 
i  zakresie określonym dokumentacją projektowo-kosztorysową, przedmiarami  robót 
(przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, nie stanowi podstawy obliczenia ceny 
oferty) oraz STWiOR, w skład których wchodzą roboty polegające m.in. na wykonaniu 
następujących prac i elementów Miasteczka Ruchu Drogowego: 

1) w ramach Części I: 
a) jezdnie rowerowe o nawierzchni asfaltowej, 
b) chodniki dla pieszych z kostki betonowej, 
c) ścieżki rowerowe z kostki betonowej, 
d) ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej, 
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e) droga gruntowa, 
f) wyspy dzielące i wybrukowania, 
g) pobocze, 
h) torowiska (przejazd kolejowy i tramwajowy), 
i) oznakowanie pionowe, poziome i świetlne układu komunikacyjnego miasteczka, 
j)  ogrodzenie z bramami i furtkami, 
k) budynek obsługi (zestaw dwóch kontenerów) z instalacjami i wyposażeniem, 
l) oświetlenie terenu, sieci elektryczne nn, sieci wod.-kan, monitoring, nagłośnienie, 
instalacja nawadniania terenów zielonych, 
ł) inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym, 
m) mała architektura, samoobsługowa stacja obsługi rowerów, 
n)  plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią poliuretanową wylewaną, wyposażony 
w urządzenia zabawowe, 
oraz 
o) wszelkie inne, nie wymienione w lit. a) – n), tj. roboty i prace niezbędne dla 
osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu (rezultatu technicznego, 
funkcjonalnego i użytkowego) – dla uznania, że roboty takie nie wykraczają poza 
określenie przedmiotu zamówienia muszą być one wykonywane w granicach określonych 
projektem budowlanym, a ich rodzaj nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres 
zagadnień określonych dokumentacją projektową i przedmiarem robót; przedmiotem 
zamówienia objęte są również roboty ujęte w dokumentacji projektowej a pominięte 
w przedmiarze robót,   

3.  Za roboty niewykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia uznaje się również 
roboty wykonywane w sposób zamienny pod względem technologii, zastosowanych 
materiałów lub urządzeń od sposobu określonego w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
których zasadność wykonania w sposób zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamówienia na 
skutek zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowań techniczno-konstrukcyjnych, 
uwarunkowań związanych z dostępnością materiałów (urządzeń) lub z korzystnych dla 
Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowo-
funkcjonalnych, obniżenie kosztów eksploatacyjnych lub innych uwarunkowań racjonalnego 
stosowania zasad sztuki budowlanej – pod warunkiem, że realizacja robót zamiennych nie ma 
na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. 
4. Roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości 
założone przedmiarami robót – są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia 
podstawowego i niewykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia – o ile ich 
wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu 
(rezultatu). 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie 
z zasadami profesjonalnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 
i polskimi normami, poleceniami Zamawiającego / Inspektora Nadzoru oraz do oddania 
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 
 
6.  Strony określają szacunkowe – przybliżone i orientacyjne wielkości ilustrujące skalę 
zamówienia: 

1) powierzchnia nawierzchni bitumicznych – 852,4 m2, 
2) powierzchnia nawierzchni  z kostki betonowej: 

a) chodniki – 222,00 m2 
b) ścieżki rowerowe – 154,70 m2 
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c) ciąg pieszo-rowerowy – 56,50 m2 
razem   433,20 m2, 

3) torowiska – 12,00 m2, 
4) pobocze – 120,20 m2, 
5) droga gruntowa – 30,80 m2, 
6) wybrukowania – 10,10 m2, 
7) budynek obsługi – 29,50 m2  , 
8) plac zabaw – 208,50 m2, 

      9)    urządzenia bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie poziome i pionowe – 59,46 m2, 

     10)   urządzenia bezpieczeństwa ruchu – sygnalizacja świetlna, 

     11)  mała architektura, ogrodzenia (około 240 m2), balustrady  i inne, 

 
Orientacyjne wielkości podane zostają dla oszacowania skali inwestycji. Nie mogą  one jednak 
stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy. 
 

§ 2. 
Termin wykonania zamówienia 

1. Data przekazania terenu budowy: do 14 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 
…………. 2018 roku. 
2. Termin rozpoczęcia robót: po podpisaniu umowy i przekazaniu terenu budowy, 
3. Zakończenie robót, przekazanie wszelkiej dokumentacji, w tym odbiorowej, dokonanie 
bezusterkowego odbioru nastąpi do dnia ……………….. 
4. Złożenie przez Wykonawcę we właściwym Urzędzie, potwierdzone urzędowo pieczęcią 
wpływu, wszelkich dokumentów wymaganych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
nastąpić musi w terminie  wymaganym proceduralnie - według ustaleń Wykonawcy 
z zachowaniem czasu / terminu wymaganego na uzyskania pozwolenia na użytkowanie (pkt 6). 
Wykonawca uwzględni czas postępowania niezbędny na uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 
5. Termin zakończenia inwestycji  tj. otrzymania pozwolenia na użytkowanie – 

16 lipca 2018 roku 
 

6. Wykonawca wie i akceptuje, że prace będzie realizować równolegle z wykonawcą 
zagospodarowania zielenią, wyłonionym w tym samym postępowaniu przetargowym. 
Wykonawca deklaruje stałe pozostawanie w bieżącym kontakcie z wykonawcą 
zagospodarowania zielenią i oświadcza, że równoległe realizowanie prac nie stanowi 
przeszkody w dotrzymaniu uzgodnionych terminów. 

 
§ 3. 

Oświadczenia Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją oraz terenem robót, terenami 
przyległymi i nie wnosi żadnych uwag.  
2. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin placu budowy oraz terenami przyległymi przed 
złożeniem oferty, a istniejące tam warunki uwzględnił podczas przygotowywania oferty 
i podpisywania niniejszej umowy.  
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całością dokumentacji (w tym istniejącej 
dokumentacji w zakresie projektowym, geologicznym, geodezyjnym i in.) i nie wnosi żadnych 
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uwag i zastrzeżeń.  
4. Wykonawca, biorąc powyższe pod uwagę, oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń 
związanych z powyższym.  

§ 4. 
Wymóg zatrudniania pracowników – art. 29 ust. 3a 

Prawa zamówień publicznych 
 
1. W oparciu o normę art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych Wykonawca oświadcza, że  
osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie zatrudnione są 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). Dotyczy to osób, które wykonują 
czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych, 
a nie  dotyczy  osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców 
materiałów budowlanych, instalatorów monitoringu i nagłośnienia.  
2. W związku z ustaleniem wynikającym z ust. 1 Wykonawca, w odniesieniu do swoich 
pracowników, musi, przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby, przedstawić 
inspektorowi nadzoru oświadczenie o ich zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. 
W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, oświadczenie należy 
przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie 
później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych 
wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać 
pracy z winy Wykonawcy.  

§ 5. 
Inspektor Nadzoru 

 
1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:….......................................  
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – (t. j. Dz. U. 2017 roku, poz. 1332 z późn. zm.). 
3. Inspektor nadzoru jest uprawniony, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego 
z umową i dokumentacją projektową wykonania przedmiotu umowy – do wydania Wykonawcy 
polecenia dokonania takich zmian jakości i ilości lub ich odpowiednich części, które uzna za 
niezbędne, a Wykonawca zobowiązuje się je wykonać.  
4. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu pełną dostępność do 
robót. Wykonawca jest zobowiązany informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające 
oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.  
5. Jeżeli, pomimo dochowania wymogów opisanych w ust. 3, Zamawiający lub Inspektor 
Nadzoru poweźmie podejrzenia, co do jakości wykonanych robót to poleci Wykonawcy odkryć 
roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jeżeli zastrzeżenia Zamawiającego okażą się 
zasadne to na Wykonawcy ciążą obowiązki analogiczne, jak w przypadku zakrycia robót, 
o czym mowa w ust. 4 oraz zobowiązany będzie do wykonania tych robót ponownie – zgodnie 
z zasadami, warunkami oraz dokumentacją na swój koszt.  
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§ 6.  
Kierownik budowy. Kierownik robót. 

 
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie są : 
1. Kierownik budowy w osobie: Pani/Pana ___________, legitymującej/ego się uprawnieniami 
nr: ____________  wydanymi przez ____________________, 
2. Kierownik robót  w osobie: Pani/Pana ___________, legitymującej/ego się 
uprawnieniami nr: ____________  wydanymi przez ____________________, 
 

§ 7. 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę znajdującego się na terenie budowy mienia 
oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa, jak również ubezpieczyć budowę i roboty, a po 
zakończeniu prac usunąć z terenu budowy, w terminie 14 dni, zaplecze oraz wszystkie 
materiały i uporządkować teren, jak również zobowiązany jest do prawidłowego przebiegu 
ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.  
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów i przy 
użyciu własnego sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie 
pierwszej jakości i odpowiadających parametrom zawartym w normach, w specyfikacjach 
technicznych i zgodnych z wymogami Prawa Budowlanego oraz posiadającymi wymagane 
prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania. Wykonawca ma obowiązek 
przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa, atesty i inne dokumenty stwierdzające 
jakość użytych materiałów i wyrobów, przed ich wbudowaniem, co nie powoduje wyłączenia 
odpowiedzialności Wykonawcy.  
3. Materiały, o których mowa w ust. 2 powinny podlegać klasyfikacji kontroli jakości 
stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów, odpowiadać wymaganiom umowy pod 
względem jakości. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane kontroli – 
badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonym przez Zamawiającego 
miejscu.  
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki, materiały wymagane do 
badania jakości materiałów, a także do badania ciężaru i ilości zużytych materiałów oraz 
dostarczy atesty na wbudowane materiały.  
5. Badania materiałów, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.  
6. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji robót urządzeń, mienia także 
osób trzecich lub ich części przez Wykonawcę lub jego podwykonawców lub z ich winy, 
Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkód i doprowadzenia urządzeń lub mienia do 
stanu poprzedniego. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób 
trzecich. W przypadku, gdy zdarzenie nastąpi  z winy Zamawiającego lub osób przez niego 
uprawnionych do przebywania na placu budowy, naprawa następuje na koszt Zamawiającego.  
7. Wykonawca ma obowiązek w czasie realizacji umowy utrzymywać porządek na budowie, 
przestrzegać przepisy bhp i ppoż.  
8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie swojej działalności na kwotę nie 
mniejszą  niż 200.000 (dwieście tysięcy) złotych.  
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§ 8. 
Obowiązki Wykonawcy określone m.in. w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi 
przepisami i normami szczególnymi oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony 
środowiska i bhp, 
2) właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy - zgodnie 
z wymogami Prawa budowlanego, 
3) prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów,  
4) realizacji innych obowiązków wynikających ze specyfikacji technicznych (ST), 
5) przedkładania Inspektorowi Nadzoru, na jego żądanie, szczegółowych informacji 
o materiałach, które Wykonawca zamierza wbudować, 
6) dokonywania wszelkich niezbędnych badań i pomiarów, 
7) obmierzania wykonywanych robot, 
8) sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji 
i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
9) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania w okresie 
gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek, 
10)przedkładania Zamawiającemu wymaganych dokumentów związanych z zawartymi 
umowami o pracę / umowami o podwykonawstwo, 
11)poinstruowania pracowników, podwykonawców (oraz ich dalszych podwykonawców) 
o obowiązkach i wymaganiach związanych z umowami o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi - wynikających z SIWZ, 
12)monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawców obowiązku zapłaty 
wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, 
13)wykonania dokumentacji powykonawczej, przy czym ustala się,  iż  Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru robót 
dokumentacji powykonawczej, oraz że na dokumentacji powykonawczej naniesione będą 
wszystkie zmiany i odstępstwa z akceptującym wpisem projektanta.  
14)dostarczenia Zamawiającemu kompletu niezbędnych atestów, świadectw i certyfikatów, 
wbudowanych materiałów budowlanych, a dla urządzeń również instrukcji użytkowania 
i dokumentów gwarancyjnych, protokołów wymaganych badań, pomiarów i odbiorów, przy 
czym dokumentacja powykonawcza zawierać będzie również dokumentację fotograficzną 
wykonywanych robót, w tym szczególnie z robót podlegających zakryciu (roboty zanikowe 
oraz zakrywane instalacyjne), 
15)sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej, którą Wykonawca sporządzi i dostarczy 
Zamawiającemu nie później niż 14 dni od dnia odbioru, 
16)sporządzenia w 3 egzemplarzach powykonawczej mapy geodezyjnej przeznaczonej do 
państwowych zasobów geodezyjno-kartograficznych,  
17)przekazania Zamawiającemu  w formie elektronicznej, w formacie pdf, mapy w takiej 
skali, która będzie odzwierciedlała widoczność i uszczegółowienie powykonawczej mapy 
geodezyjnej jaka będzie przekazana w formie papierowej, 
18)przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie bieżącej obsługi 
wyposażenia miasteczka, 
19)sporządzenia harmonogramu (w zakresie rzeczowym, terminowym i finansowym 
poszczególnych etapów realizacji zamówienia) w terminie do 14 dni od dnia zawarcia 
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umowy i przedłożenia harmonogramu Zamawiającemu do akceptacji, przy czym 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego w zakresie 
proponowanego harmonogramu pod kątem technologicznych, realnych możliwości 
dochowania terminu końcowego zakończenia robót, 
20)dokonywania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych zgłoszeń, zajęć, 
wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, 
21)dostarczenia potwierdzenia złożenia dokumentów wymaganych przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grudziądzu dla uzyskania pozwolenia  
na  użytkowanie,  
22)uzyskania, w terminie do 30 czerwca 2018 roku, pozwolenia na użytkowanie, 
23)prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych, 
24)niezwłocznego uzupełniania, w okresie 12 miesięcy od daty odbioru robót,  przepalonych 
źródeł światła oświetlenia terenu  w ramach zamówienia i ofertowej ceny.  

 
§ 9. 

Wynagrodzenie 
 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z zapisem specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, będzie wynagrodzenie ryczałtowe.  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za zrealizowanie przedmiotu umowy, 
określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z wybraną ofertą, w następującej wysokości:  
 
Cena ofertowa za 
wykonanie przedmiotu 
zamówienia  

 
Cena netto  

 
Należny podatek 
VAT …....%  

 
Cena netto + należny 
podatek VAT  

    

 
(cena brutto słownie: ……......……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………
……………….)  
3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją zadania oraz te, które Wykonawca powinien był przewidzieć w celu 
prawidłowego wykonania umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Kwota wynagrodzenia, o której mowa wyżej 
obejmuje ponadto wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy prawidłowego 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót określonych w umowie. Żadne 
niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania nie może być i nie będzie podstawą do żądania 
zmiany ww. kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa tylko z przyczyn wskazanych w n/n 
umowie.  
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty mediów, koszty związane z utrzymaniem czystości 
i porządku oraz inne koszty niezbędne do prowadzenia robót, jak i zobowiązany jest 
do zorganizowania na własny koszt zaplecza techniczno-socjalnego.  
5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do końca realizacji inwestycji, chyba że 
co innego wynika z umowy.  
6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 
pod numerem NIP: 879-20-45-808  i jest uprawniony do wystawiania oraz otrzymywania 
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faktur VAT.  
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 
pod numerem NIP: ______  
8. Wynagrodzenie płatne będzie po otrzymaniu faktury wystawionej zgodnie z zapisami  § 11 
ust. 2, tj. po spełnieniu przesłanek [1] dokonania przez Zamawiającego bezusterkowego 
odbioru końcowego, [2] wraz z otrzymaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie lub 
skutecznym zgłoszenia zamiaru użytkowania (lub braku sprzeciwu co do zamiaru użytkowania) 
jeżeli takie zgłoszenie znajdzie zastosowanie.  
 

§ 10. 
Zamówienia uzupełniające, roboty dodatkowe, konieczne i zamienne 

 
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  
2. Robotami dodatkowymi nie są te, których wykonanie Wykonawca powinien przewidzieć.  
3. Wszystkie ewentualne roboty dodatkowe będą wymagały dodatkowego zlecenia 
(zamówienia) w formie pisemnej. Zakres i koszt robót dodatkowych określony zostanie przez 
Inspektora nadzoru i Wykonawcę protokołem konieczności. Podstawą realizacji robót 
dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności i umowa o ich 
wykonanie. W przypadku, gdy w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót 
dodatkowych, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie 
Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, 
standardów i parametrów oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, określonych 
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.  
 

§ 11. 
Zasady rozliczenia i płatności 

 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za realizację przedmiotu umowy nastąpi fakturą 
końcową wystawioną po odbiorze pełnego zakresu prac.  
2. Wystawienie faktury końcowej, po odbiorze pełnego zakresu przedmiotu Umowy, nastąpi 
pod warunkiem [1] dokonania przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego, 
[2] wraz z otrzymaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie lub skutecznym zgłoszenia 
zamiaru użytkowania (lub braku sprzeciwu co do zamiaru użytkowania) jeżeli takie zgłoszenie 
znalazłoby zastosowanie.  
3. Wykonawca dokonuje rozliczenia zamówienia i wystawia faktury na Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Toruniu.  
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone przelewem na 
rachunek bankowy wskazany na fakturze.  
5. Strony postanawiają, że zapłata należności Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni, licząc od 
dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z:  

1) dokumentami potwierdzającymi bezusterkowy odbiór robót,  
2) decyzją pozwolenia na użytkowanie lub skutecznym zgłoszenia zamiaru użytkowania 
(lub braku sprzeciwu co do zamiaru użytkowania), jeżeli dotyczy,  
3) dokumentami o których mowa w ust. 6, z uwzględnieniem   § 18 oraz § 19 niniejszej 
Umowy.  

6. Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące 
Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów 
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia wszystkim zatrudnionym 
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub po złożeniu pisemnego oświadczenia że 
przy realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierał żadnych 
umów z podwykonawcami.   
7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, przenieść całości lub części swoich praw 
wynikających z tej Umowy.  
8. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy, w tym dokonać cesji, przekazu, sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek 
wierzytelności lub jej części wobec Zamawiającego, korzyści wynikającej z Umowy lub 
udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  
9. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności po 
dokonaniu korekty i przedłożeniu jej Zamawiającemu. 
 

§ 12. 
Kary Umowne 

 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych robót.  
2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenie praw i szkody 
spowodowane osobom trzecim poprzez wadliwe wykonanie robót i swoje działanie lub 
zaniechanie, zwalniając tym samym Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób 
trzecich. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów przez Zamawiającego, związanych 
z odpowiedzialnością za szkody, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej zapłaty na 
rzecz Zamawiającego.  
3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie od umowy  przez którąkolwiek 
ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
4. Strony zobowiązują się do kar umownych w następujących przypadkach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości 0,2%, wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 
określonego w umowie przedmiotu odbioru w stosunku do daty wskazanej w § 2, jak 
i również w stosunku opóźnienia w usuwaniu wad;  
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2%, wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy po przekroczeniu terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji za 
każdy dzień opóźnienia;  
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmian, w wysokości 5%, wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2 
niniejszej umowy;  
4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeśli zachodzi 
obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 5%, wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy;  
5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w przypadku braku zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty jeżeli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, 
w wysokości 5%, wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 9 ust. 2 niniejszej 
umowy;  
6) Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone od wartości faktury brutto – 
za każdy dzień zwłoki – po przekroczeniu terminu określonego w § 11 ust. 5.  

5. Kary umowne, mogą być potrącane z faktury końcowej Wykonawcy. 
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6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia.  
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania w pełnej wysokości, odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość jakichkolwiek kar umownych, 
określonych w niniejszej Umowie, nie pokrywa rzeczywiście poniesionych szkód.  
8. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z dowolnej kwoty należnej 
Wykonawcy w dowolnym czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w inny sposób. Zapłata kar 
umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót ani z innego zobowiązania 
wynikającego z n/n umowy.  
9. Poza powyższym Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowić 
będą kary, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy tak 
Wykonawcy, jak i Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 
15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy,  
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. Kary te nie dotyczą przypadków określonych 
w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

10. Zamawiający może naliczyć kary tak za opóźnienia, jak i za odstąpienie od umowy  (obie 
kary nie wykluczają się).  
 

§ 13. 
Odbiory 

 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.  
2. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie 
przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania.  
3. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego wyposażony w odpowiednie 
pełnomocnictwo.  
4. W czynnościach odbioru uczestniczą: Kierownik budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
a także przedstawiciele Stron. Poza umocowanymi przedstawicielami Stron, w odbiorze 
końcowym mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony.  
5. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy do odbioru końcowego przekaże on Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje 
zgodności, karty gwarancyjne i inne dokumenty poświadczające jakość materiałów i wyrobów, 
(jeżeli nie zostały one przekazanie wcześniej przez Wykonawcę Zamawiającemu) w języku 
polskim.  
6. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest  zakończenie prac 
i skompletowanie dokumentacji, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
odbioru, a w szczególności:  

1) oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że: roboty zostały wykonane 
zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz, że plac 
budowy oraz wszelkie przyległe drogi, budynki, place i działki wykorzystywane przez 
Wykonawcę zostały profesjonalnie uprzątnięte i doprowadzone do należytego stanu.  
2) protokołów jakości materiałów (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa 
jakości – wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania)  
3) innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszą Umową.  

7. W przypadku niedostarczenia, któregokolwiek z powyższych dokumentów Zamawiający 
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będzie miał prawo do nieprzystępowania do czynności odbiorowych lub dokonania odbioru 
jednostronnego.  
8. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót w ciągu 14  dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i przedłożenia całości dokumentacji, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę.  
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych 
wad,  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:  

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem - może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie według swego uznania 
lub żądać ponownego wykonania robót,  
b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - może żądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, nie dokonując odbioru.  

W każdym przypadku Zamawiający może od umowy odstąpić, może powierzyć wykonanie 
osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy - wybór należy do Zamawiającego. 
Koszt wykonania zastępczego Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, na 
co ten wyraża zgodę.  
10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru.  
11. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. Termin ten będzie nie krótszy niż 7 dni. 
12. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do odbioru, Zamawiający uprawniony jest do 
wyznaczenia terminu odbioru, a w przypadku gdyby Wykonawca nie chciał przystąpić do 
odbioru, Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnego.  
 

§ 14. 
Gwarancja wykonania i uprawnienia z tytułu rękojmi 

 
1. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiającemu ………..- (słownie:…………….) 
miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy. Gwarancja obejmuje również 
zamontowane urządzenia, niezależnie od okresu gwarancji udzielanego przez ich producenta. 
Oznacza to, że usterki urządzeń nie powodowane niewłaściwym ich użytkowaniem podlegają 
naprawie na koszt Wykonawcy.  
2. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, 
normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz że nie będą posiadać one wad, które 
pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw 
i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie 
przedmiotu umowy lub jego części.  
3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i/lub 
rękojmi za wady fizyczne robót i materiałów/urządzeń objętych umową stwierdzone w toku 
czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi.  
4. W przypadku, jeśli wada (usterka) dotyczy urządzeń, dwukrotna naprawa tego samego 
urządzenia, powoduje obowiązek wymiany takiego elementu na nowy.  
5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji materiałów i robót wchodzących w -zakres 
realizacji przedmiotu umowy - wygasają po upływie …….. miesięcy, z tym że jeżeli producent 
materiałów/urządzeń udziela dłuższej gwarancji obowiązuje termin gwarancji wskazany przez 
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producenta, z tym że odpowiedzialnym względem Zamawiającego pozostaje Wykonawca, 
chyba że Zamawiający skieruje roszczenia do producenta.  
6. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:  

1) w dniu następnym, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, w przypadku 
gdy w jego toku nie stwierdzono wad, 
2) w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym przedmiotu umowy;  

7. Bieg terminu, po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji, rozpoczyna się 
w stosunku do Wykonawcy w dniu następnym po zakończeniu czynności odbioru końcowego 
i  stwierdzeniu prawidłowego wykonania robót.  
8. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. Termin ten będzie nie krótszy niż 7 dni. 
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może dokonać 
ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy lub zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca dokona zapłaty za koszty wykonania 
zastępczego w terminie 7 dni od przedstawienia dokumentów finansowych wraz z wykazem 
kosztów. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia kosztów wykonania 
zastępczego.  
10. Strony uzgadniają jednakowy okres rękojmi i okres gwarancji jakości, który wynosi …. 
(………………………………)  miesięcy. 
11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi także po okresie 
określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  
12. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
z tytułu gwarancji.  
13. Okres napraw gwarancyjnych przedłuża odpowiednio okres udzielonej gwarancji. 
W przypadku wymiany całości lub części materiałów/ urządzeń lub dokonania istotnych 
napraw termin gwarancji biegnie na nowo od dokonania wymiany/naprawy.  
14. Niniejsza umowa pełni wszelkie funkcje dokumentu gwarancyjnego. 
 

§ 15. 
Materiały i urz ądzenia równoważne 

 
1. W przypadku podania przez Zamawiającego nazw, norm, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów odniesienia lub znaków towarowych - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, dopuszcza zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych 
o parametrach nie gorszych niż opisane.  
2. Materiały i urządzenia równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne 
co wskazane w dokumentacji  konkretnie z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie 
mogą być gorsze od jakości materiału lub urządzenia, określonej w  SIWZ. 
3. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę  zamienników rynkowych,   na nim spoczywa 
obowiązek udokumentowania (w ofercie), że nie będą one gorsze od wskazanych przez 
Projektanta  i zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz 
będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania wymagane w niniejszej 
dokumentacji przetargowej. 
4. 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 



SPECYFIKACJA			ISTOTNYCH			WARUNKÓW			ZAMÓWIENIA 

 

Strona 65 
ZA.332-1/PN/2018 

Budowa chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego  
na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu 

przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 

Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

 

jakościowe i cechy użytkowe” rozumie się 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.  
5. 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. 
6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym jak również przeterminowane nie 
mogą być zastosowane. 
 

§ 16. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia na rzecz Zamawiającego – przed podpisaniem 
umowy (dniem zawarcia umowy) - zabezpieczenia należytego wykonania zadania.  
2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ……………………………………….. 
(pieniądza, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz w formach o których mowa w art. 148 ust. 2 Prawa zamówień 
publicznych).  
3. Zabezpieczenie należytego wykonania zadania wynosi 10 % ceny całkowitej podanej 
w ofercie, co daje kwotę zabezpieczenia w wielkości : _______ złotych.  
4. Do czasu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiającemu 
przysługuje prawo zatrzymania wadium wniesionego w przedmiotowym postępowaniu.  
5. Niewniesienie zabezpieczenia w terminie, o jakim mowa w ust. 1 skutkować będzie 
nieprzystąpieniem do umowy z winy Wykonawcy.  
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zwrot zabezpieczenia nastąpi 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 i inne kwoty należne bankowi.  
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach:  

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonanego;  
2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15. dniu od upływu okresu rękojmi za 
wady.  

8. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o której mowa w ust. 7 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
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stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.  
9. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż 
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej 
klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po 
przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, 
Protokołu Odbioru Końcowego).  

§ 17. 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 
1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym  
przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w całym okresie jej obowiązywania, jak również 
w okresie gwarancji i rękojmi.  
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy gdy:  

a) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy,  
b) zostanie wykonane urzędowe zajęcie majątku Wykonawcy,  
c) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni,  
d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie przejął terenu 
robót w terminie,  
e) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie 
wykonuje swoje zobowiązania umowne, w tym opóźnia się z oddaniem robót w terminie 
określonym w § 2,  
f)Wykonawca  nie dokonał płatności na rzecz podwykonawcy,  
g) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, w tym wypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowo-
prawne.  

3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn, o których mowa 
w ust. 1 pkt. c-f Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 15 % 
wynagrodzenia brutto.  
4. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż 
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w tym wypadku Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia finansowo-prawne.  
5. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 18 lub w § 19 niniejszej umowy, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, bez żadnych konsekwencji finansowych z jego strony, w przypadku 
niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się Wykonawcy ze swoich 
obowiązków, wynikających z postanowień niniejszej umowy oraz naruszenia postanowień 
zawartych w tej umowie przez Wykonawcę.  
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej - pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  



SPECYFIKACJA			ISTOTNYCH			WARUNKÓW			ZAMÓWIENIA 

 

Strona 67 
ZA.332-1/PN/2018 

Budowa chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego  
na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu 

przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 

Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

 

8. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 
inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty 
w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od 
umowy.  
9. Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić drugą Stronę o zamiarze 
odstąpienia - na 2 tygodnie przed terminem odstąpienia.  
 

 
§ 18. 

Zasady udziału podwykonawców 
  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale  
podwykonawców. Poniżej Strony określają zasady rozliczania robót wykonywanych przez 
Wykonawcę przy udziale Podwykonawców  
2. Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje angażując Podwykonawców:  

a) Podwykonawca  
(podać nazwę, siedzibę, podstawę prowadzenia działalności gospodarczej)  
............................................................................................................................ Zakres 
robót ............................................................................................................................ 
b) Podwykonawca  
(podać nazwę, siedzibę, podstawę prowadzenia działalności gospodarczej)  
............................................................................................................................ Zakres 
robót ............................................................................................................................ 

3. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych 
w art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z Prawem zamówień publicznych.   
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawcy/ów, dostawców.  
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane przed 
zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  
6. 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.  
7. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:   

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6.  

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia projektu umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu - poświadczoną za zgodność z oryginałem - 
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kopii każdej zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii każdej zmiany umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.  
10. Zamawiający, w terminie 14 dni, może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 6.  
11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia doręczenia umowy, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego.  
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 
7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  
14. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami zapisu o obowiązku zapoznania się z niniejszą umową i oświadczenie, że ją 
akceptują i będą respektować jej postanowienia.  
15. Zapisy w umowach z podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami, dostawcami 
dotyczące m.in. kar, odstąpień, potrąceń, skutków nieprawidłowego realizowania umowy, 
zapisów dot. porządku i zasad bhp, gwarancji nie mogą być mniej korzystne dla 
Zamawiającego.  
16. Termin płatności Podwykonawcy na rzecz podwykonawców i/lub dalszych 
podwykonawców nie może być dłuższy niż 30 dni.  
17. Przepisy ust. 4-16 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  
 

§ 19. 
Podwykonawcy 

 
1. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź 
dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe 
potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą 
a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.  
2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane 
roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę 
należną podwykonawcom oraz oświadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy/ 
dostawcy o uregulowaniu wymaganego wynagrodzenia.  
3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  
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4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w  ust. 3. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  
7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy/dostawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie 
będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.  
9. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego.  
10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu 
w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania 
przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego 
podwykonawcom wynagrodzenia.  
11. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników 
w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 
Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.  
12. Z zastrzeżeniem art. 647/1 § 5 KC - Zamawiający nie jest związany stosunkami 
zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych 
w stosunku do nich przez Wykonawcę.  
13. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego 
za zlecone do wykonania roboty  
14. Wraz z fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wspólne 
oświadczenie Wykonawcy i podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy określające sposób 
podziału wynagrodzenia określonego we fakturze dla Wykonawcy i podwykonawcy.  
15. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania oświadczeń podwykonawców i/lub 
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dalszego podwykonawcy o dokonaniu płatności na ich rzecz w następnym dniu roboczym po 
terminie płatności  
16. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
tj. zaciągania zobowiązań ( zawierania umów)  
17. Zamawiający ma prawo wykonywać czynności sprawdzające w opisanym  zakresie.  
18. Wykonawca, jako wierzyciel w zakresie zapłaty, wyraża nieodwołalną zgodę by 
Zamawiający przelał przysługującą mu należność, na konto podwykonawcy i/lub dalszego 
podwykonawcy. Zamawiający zawiadamia na piśmie Wykonawcę o przelaniu należności na 
konto podwykonawcy. Ta sama zasada może zostać zastosowana przez Zamawiającego 
również w razie braku oświadczenia, o którym mowa w ust. 15.  
19. W razie sporu pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, co do roszczeń podwykonawcy 
wobec Wykonawcy i braku zgody, co do podziału wynagrodzenia z każdej faktury, 
Zamawiający zobowiązany jest wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu uzyskania 
porozumienia (Ugody) albo prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.  
20. W razie sporu, o którym mowa wyżej, termin zapłaty faktury ulega zawieszeniu z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy. Ta zasada ma również zastosowanie w razie braku złożenia 
oświadczeń, o których mowa w niniejszej umowie, jeżeli Zamawiający nie skorzystał 
z uprawnienia, o którym mowa w ust. 18.  
21. Powyższe dotyczy dalszych podwykonawców oraz dostawców.  
22. Postanowienia § 18 i § 19 Umowy stosuje się odpowiednio do zasad zawierania umów 
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami i dostawcami.  
23. Dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, Dostawcy 
zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy.  
   

§ 20. 
Inne Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Kierownik Robót Wykonawcy, przed rozpoczęciem robót stanowiących przedmiot niniejszej 
Umowy, ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

1)   kserokopię swoich uprawnień budowlanych,  
2) kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego,  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub ich zaniechania ze strony jego 
dostawców, sprzedawców, jak i innych osób współpracujących przy realizacji zobowiązań 
umownych - tak jak za swoje, również z tytułu gwarancji.  
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
w związku lub w wyniku wykonywanych robót.  
4. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności dla 
uniknięcia uszkodzenia lub zniszczenia innych elementów placu budowy w tym już 
wykonanych robót. W przypadku spowodowania szkody Wykonawca jest zobowiązany, wg 
uznania Zamawiającego, do naprawienia uszkodzeń swoim staraniem i na swój koszt lub 
pokrycia nakładów finansowych, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający – co jednak nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku odszkodowania za ewentualne straty, jakie poniósł 
Zamawiający (np. konieczność dodatkowych nakładów dla nadrobienia spowodowanego przez 
Wykonawcę opóźnienia w realizacji zobowiązań). O kwoty wynikające z powyższego zostanie 
pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy.  
5. Wykonawca zapewnia – nadzór i zabezpieczenie BHP i p.poż. robót oraz zaplecza jak 
również wyposażenie ich i swoich pracowników w niezbędny sprzęt w tym zakresie, jak 
i utrzymywanie porządku na zapleczu i w rejonie prowadzonych robót – a w przypadku nie 
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dochowania powyższego Zamawiający zleci wykonanie prac porządkowych na jego koszt 
i może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy koszt wykonania zastępczego jego obowiązków, 
na co ten wyraża zgodę.  
6. Wykonawca, począwszy od dnia przejęcia placu budowy, aż do ich zakończenia 
potwierdzonego odbiorem końcowym, ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
wszystkich zatrudnionych przez siebie, pracowników i osoby współpracujące, osoby trzecie, 
jak i znajdującego się mienia na placu budowy, jak i za wszelkie skutki działań jak i zaniechań.  
7. Wykonawca realizując roboty zobowiązany jest podporządkowywać się poleceniom 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, służbom BHP Zamawiającego, w zakresie przestrzegania 
wymogów BHP i p.poż, jak również przestrzegać zasad bezpieczeństwa, organizacji robót, 
ruchu ludzi i sprzętu oraz materiałów obowiązujących na terenie budowy. Jeżeli w wyniku 
działań lub zaniechania Wykonawcy w zakresie zagadnień jw. Zamawiający poniesie 
jakiekolwiek szkody to Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia, w tym do zwrotu 
nałożonych na przedstawicieli Zamawiającego lub Zamawiającego kar lub mandatów.  
8. Wykonawca będzie przestrzegać i stosować się do obowiązujących przepisów państwowych 
i lokalnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Koszty z tego wynikające 
lub z tym związane będą ponoszone przez Wykonawcę bez obciążania nimi Zamawiającego. 
Wykonawca, w trakcie realizacji umowy oraz po ich zakończeniu, swoim staraniem i na swój 
koszt będzie usuwał opakowania i odpady, jakie pozostają po jego robotach. Opakowania 
i odpady będą składowane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu robót Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze 
budowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Podobnie jak odpady i opakowania jw. 
wszelkie odpady niebezpieczne lub szkodliwe dla środowiska będą przez Wykonawcę 
segregowane i składowane w odpowiednich pojemnikach zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. W przypadku niedochowania powyższego, prace te zleci Zamawiający na koszt 
Wykonawcy i dokona potrącenia należności z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża 
zgodę.  
9. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym, jak i innymi Wykonawcami 
zatrudnianymi przez Zamawiającego w celu prawidłowego wykonania swojego zakresu robót.  
10. Jeżeli Zamawiający poweźmie zastrzeżenia do jakości robót, materiałów, urządzeń czy 
wyposażenia niezależnie od etapu realizacji umowy, to powiadomi o tym Wykonawcę żądając 
jednocześnie poprawienia robót oraz wymiany materiałów, urządzeń i wyposażenia. 
W przypadku sporu w tym zakresie zostaną one poddane przez Zamawiającego ocenie 
rzeczoznawcy. Rzeczoznawcę wybiera Zamawiający. W przypadku, gdy w wyniku oceny 
okaże się, że zastrzeżenia Zamawiającego są uzasadnione to koszty ekspertyzy ponosi 
Wykonawca i jest on jednocześnie zobowiązany w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego poprawić roboty oraz wymienić materiały, urządzenia i wyposażenia swoim 
staraniem i na swój koszt.  
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do 
miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji  
12. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest – do przestrzegania przepisów 
prawnych wynikających z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 519) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 
z 2018 roku, poz.21).  
13. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie 
robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót.  
14. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia i oznakowania zgodnego 
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z przepisami prawa dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym 
jego środkami transportowymi lub jego podwykonawców.  
15. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości dróg na terenie przyległym do 
terenu budowy w związku z prowadzonymi robotami.  
 

 
 
 

§ 21. 
Reklamacje 

 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany 
przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.  
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.  
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3, Wykonawca 
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.  
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
Powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego.  
 

§ 22. 
Zmiany umowy 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych  oraz  w  sytuacji :  

1) gdy zmiany zostały przewidziane w  ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które 
określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,  
2) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

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 lub umowie ramowej,  

3) gdy  zostały  spełnione  łącznie  następujące  warunki:  
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, 
których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie lub umowie ramowej,  

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 Ustawy 
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Prawo zamówień publicznych,  
5) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8  Ustawy i  jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku 
zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie, 
6) zmiany składu osób wskazanych w Załączniku nr 5 jeśli wynikać to będzie 
z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili 
składania oferty, pod warunkiem, że nowe osoby spełniać będą warunki określone w SIWZ 
i niniejszej Umowie,  
7) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a Ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a - Wykonawca jest 
wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia – na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji 
przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze 
obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty,  takich jak 
w szczególności: 

1) zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu 
zamówienia, 
2) wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację 
przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne 
zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, 
pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem 
strajku u Wykonawcy, działania wojenne, 
3) jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych 
z przyczyn  wyłącznie zależnych od Zamawiającego lub użytkowników obiektów. 
W przypadku zaistnienia takich   okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny 
do zrealizowania przedmiotu zamówienia,   co zostanie ustalone za porozumieniem obu 
Stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności, 
4) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, 
w szczególności będą  następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
5) jeżeli wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 
przez właściwe  organy  administracji  państwowej, które nie są następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
6) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje 
powinny zostać wydane oraz nie są  następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 
7) przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego 
zamówienia  np. w związku z ewentualnym odwołaniem, 
8) opóźnień związanych z wewnętrznym obiegiem dokumentów u Zamawiającego, 
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niezależnych  od Wykonawcy.  
 
3. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze 
zmiany  obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT 
wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku 
odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez 
podatku VAT) jest niezmienne. 
 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej  jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków 
ich wprowadzenia: 

1) odnośnie zmian sposobu spełnienia świadczenia, zmian technologicznych 
(w szczególności): 
 

a) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub 
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, przy czym zmiany, o których 
mowa w lit. a) - c) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia, 
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, przy 
czym zmiany, o których mowa  w   lit d) będą wprowadzana wyłącznie w zakresie 
umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może 
ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie 
równej zwiększonym z tego powodu kosztom, z jednocześnie Strony ustalają, że  
każda ze zmian wskazanych w lit a) – d) zmian może być powiązana z odpowiednim 
obniżeniem wynagrodzenia, 
e) w przypadku dostarczania, w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które 
wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych 
podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze 
wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie; 

 
2) odnośnie pozostałych zmian : 

  
a) zaistnienie siły wyższej uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 
SIWZ, 
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, 
c) zaistnienie kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami, w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 
d) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres, 
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e) konieczność zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, w szczególności 
klęskami żywiołowymi rozumianymi jako zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków 
fizycznych przez które należy rozumieć jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie 
dało się przewidzieć lub takie, że od doświadczonego Wykonawcy nie można było w 
sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw nim wystarczających środków 
ostrożności, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie 
odbiorów, 
f) konieczność zmiany spowodowanej warunkami geologicznymi, terenowymi, 
wodnymi itp., w szczególności; 

fa) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 
kategorie gruntu, skał, itp.); 
fb) napotkane niewypały i niewybuchy; 
fc) wykopaliska archeologiczne, nie przewidywane w SIWZ, 

g) konieczność zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności; 

ga) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; 
gb) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej - wówczas termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu 
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 
gc) sposobu płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to 
będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było 
przewidzieć w chwili składania oferty. 

h) zaistnienie  konieczności wprowadzenia innych zmian w zakresie przewidzianym we 
wzorze umowy, stanowiącym Załącznik do SIWZ. 

 
5. Fakt zaistnienia  okoliczności określonych  powyżej  podlegać będzie każdorazowo ocenie 
Zamawiającego. 
 
6. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych 
powyżej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania itp. bez zgody 
Zamawiającego. 
 
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody Stron umowy wyrażonej w formie 
pisemnej. 
 
8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 
następująca zmiana: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 
Stronami, 
3) zmiany pozostałych postanowień Umowy, niestanowiących treści oferty Wykonawcy. 

  
§ 23. 

Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustaw: 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. 
zm. ), Ustawy z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane – t.j. Dz. U. 2017 roku, poz. 1332 
z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego,   o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie 
stanowią inaczej.  
3. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem 
nieważności. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień 
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla 
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze 
Stron. 

§ 24. 
Załączniki do umowy 

 
1.Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Załącznik nr 1  
- SIWZ opracowana dla postępowania o udzielenie zamówienia na: Budowę chodników 
i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego na terenie Oddziału Terenowego 
WORD w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2, 
2) Załącznik nr 2  
- oferta Wykonawcy z dnia _____ 2018 roku złożona w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na:  Budowę chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka 
ruchu drogowego na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu przy ulicy 
Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI – CZĘŚĆ I, 
3) Załącznik nr 3 
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 
- STWiOR, 
4) Załącznik nr 4 
- wykaz osób.  
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Załącznik Nr 4A do SIWZ 

dla Części II 
 

UMOWA NR  ………/PN /2018  Z  DNIA  …………………. 2018 ROKU 
Umowa zawarta zostaje w Toruniu w dniu ______________ 2018  roku pomiędzy: 

 
WOJEWÓDZKIM OŚRODKIEM RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU (WORD), 
działającym pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Polna 109/111, posługującym się numerem NIP 
879-20-45-808  i numerem Regon 870635762, 
w imieniu którego działa Dyrektor Pan Marek Staszczyk, uprawniony do jednoosobowej 
reprezentacji,  
zwanym w treści tej umowy „Zamawiającym” 
i  
*)………………………………………… z siedzibą w …………………………… …… przy 
ul. …………………………………….., zarejestrowaną w ....................................................... 
pod numerem ................................... NIP……… .... ..... ..... .... ........... Regon …………….. 
kapitał zakładowy ………………………………………………..reprezentowaną przez 
……………………………………………………………………………………  
*)Panią / Panem ………………………………. (Pesel …………………..), zamieszkałą/ym 
pod adresem …………………………, prowadzącą/ym działalności gospodarczą pod firmą 
………………., pod adresem ………………………………, posługującą się numerem NIP 
……………….. Regon ………………….. 
zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.  
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 roku. poz. 
2164, z późn. zm.), Strony niniejszej umowy oraz każda z osobna jako Strona,  ustalają co 
następuje:  
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

 
1. Zgodnie z rozstrzygniętym na rzecz Wykonawcy zamówieniem publicznym 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania zadania w postępowaniu pod nazwą:  „Budowa chodników 
i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego na terenie Oddziału Terenowego 
WORD w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2  
Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI– CZĘŚĆ II – Zagospodarowanie zielenią” zgodnie z wymogami 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zgodnie z wiedzą i sztuką 
budowlaną oraz właściwymi przepisami i normami.  
2. Zamówienie obejmuje  wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych 
z zagospodarowaniem zielenią w związku z realizacją budowy miasteczka  ruchu drogowego 
na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 w Grudziądzu w granicach i  zakresie określonym 
dokumentacją projektowo-kosztorysową, przedmiarami  robót (przedmiar jest jedynie 
materiałem pomocniczym, nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty) oraz STWiOR, 
w skład których wchodzą roboty polegające m.in. na wykonaniu następujących prac 
i elementów Miasteczka Ruchu Drogowego w ramach Części II   -  Zagospodarowanie zielenią  
oraz 
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wszelkie inne roboty i prace niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego projektem celu (rezultatu 
technicznego, funkcjonalnego i użytkowego) – dla uznania, że roboty takie nie wykraczają 
poza określenie przedmiotu zamówienia muszą być one wykonywane w granicach określonych 
projektem, a ich rodzaj nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres zagadnień 
określonych dokumentacją projektową i przedmiarem robót; przedmiotem zamówienia objęte 
są również roboty ujęte w dokumentacji projektowej a pominięte w przedmiarze robót,   
3.  Za roboty niewykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia uznaje się również 
roboty wykonywane w sposób zamienny pod względem technologii, wykonania, 
zastosowanych materiałów, środków lub urządzeń od sposobu określonego w dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, których zasadność wykonania w sposób zamienny wyniknie 
w trakcie realizacji zamówienia na skutek zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowań 
techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowań związanych z dostępnością materiałów lub roślin  
lub z korzystnych dla Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów 
jakościowych, funkcjonalnych, estetycznych, obniżenie kosztów eksploatacyjnych lub innych 
uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki – pod warunkiem, że realizacja robót 
zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. 
4. Roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości 
założone przedmiarami robót – są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia 
podstawowego i niewykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia – o ile ich 
wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu 
(rezultatu). 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie 
z zasadami profesjonalnej wiedzy  i sztuki, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 
poleceniami Zamawiającego / Inspektora Nadzoru oraz do oddania przedmiotu niniejszej 
umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. W szczególności Wykonawca 
akceptuje, że jest wyłącznie odpowiedzialny za kompleksowe obsadzenie roślinami całego 
terenu miasteczka ruchu drogowego, w tym odpowiada za właściwy dobór roślin, estetykę 
i poprawność nasadzeń, ich trwałość, pielęgnację na zasadach opisanych w niniejszej umowie, 
m.in. poprzez stworzenie systemu skutecznego  nawadniania (instalacja przewodów, zraszacze, 
zawory itp.) 
 
6.  Strony określają szacunkowe – przybliżone i orientacyjne wielkości ilustrujące skalę 
zamówienia: 
Powierzchnia całkowita terenu objętego inwestycją polegającą na zagospodarowaniu zielenią: 
-  trawniki 1330 m2 

-  kora 225 m2 

-  rośliny 890 sztuk 
Orientacyjne wielkości podane zostają dla oszacowania skali inwestycji. Nie mogą  one jednak 
stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy. 
 

§ 2. 
Termin wykonania zamówienia 

 
1. Data przekazania terenu budowy: ………………..  
2. Termin rozpoczęcia robót:  ……………………… 
3. Zakończenie robót, przekazanie wszelkiej dokumentacji, w tym odbiorowej, dokonanie 
bezusterkowego odbioru nastąpi do dnia ……………….. 
4. Termin wykonania zamówienia:  
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16 lipca 2018 r. wraz z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie 
5. Wykonawca wie i akceptuje, że prace będzie realizować równolegle z wykonawcą robót 
budowlanych, wyłonionym w tym samym postępowaniu przetargowym. Wykonawca deklaruje 
stałe pozostawanie w bieżącym kontakcie z wykonawcą robót budowlanych i oświadcza, że 
równoległe realizowanie prac nie stanowi przeszkody w dotrzymaniu uzgodnionych terminów.  

 
§ 3. 

Oświadczenia Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją oraz terenem robót, terenami 
przyległymi i nie wnosi żadnych uwag.  
2. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin placu budowy i zagospodarowania zielenią oraz 
terenami przyległymi przed złożeniem oferty, a istniejące tam warunki uwzględnił podczas 
przygotowywania oferty i podpisywania niniejszej umowy.  
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całością dokumentacji (w tym istniejącej 
dokumentacji w zakresie projektowym, geologicznym, geodezyjnym i in.) i nie wnosi żadnych 
uwag i zastrzeżeń.  
4. Wykonawca, biorąc powyższe pod uwagę, oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń 
związanych z powyższym.  
5. Wykonawca oświadcza, że należycie wybierze dostawcę (miejsce zakupu) roślin i gatunki 
traw do obsadzenia terenu, przy czym uwzględni w szczególności trwałość roślin, estetykę 
wykonania.  

§ 4. 
Wymóg zatrudniania pracowników – art. 29 ust. 3a 

Prawa zamówień publicznych 
 
1. W oparciu o normę art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych Wykonawca oświadcza, że  
osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie zatrudnione są 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). Dotyczy to osób, które wykonują 
czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych, 
a nie  dotyczy  osób kierujących pracami, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców 
roślin, materiałów, instalatorów.  
2. W związku z ustaleniem wynikającym z ust. 1 Wykonawca, w odniesieniu do swoich 
pracowników, musi, przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby, przedstawić 
inspektorowi nadzoru oświadczenie o ich zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. 
W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, oświadczenie należy 
przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie 
później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych 
wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać 
pracy z winy Wykonawcy.  

§ 5. 
Inspektor Nadzoru 

 
1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:….......................................  
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – t. j. Dz. U. 2017 roku, poz. 1332 z późn. zm.). 
3. Inspektor nadzoru jest uprawniony, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego 
z umową i dokumentacją projektową wykonania przedmiotu umowy – do wydania Wykonawcy 
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polecenia dokonania takich zmian jakości i ilości lub ich odpowiednich części, które uzna za 
niezbędne, a Wykonawca zobowiązuje się je wykonać.  
4. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu pełną dostępność do 
robót. Wykonawca jest zobowiązany informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające 
oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.  
5. Jeżeli, pomimo dochowania wymogów opisanych w ust. 3, Zamawiający lub Inspektor 
Nadzoru poweźmie podejrzenia, co do jakości wykonanych robót to poleci Wykonawcy odkryć 
roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jeżeli zastrzeżenie Zamawiającego okażą się 
zasadne to na Wykonawcy ciążą obowiązki analogiczne jak w przypadku zakrycia robót, 
o czym mowa w ust. 4 oraz zobowiązany będzie do wykonania tych robót ponownie – zgodnie 
z zasadami, warunkami oraz dokumentacją na swój koszt  
 

§ 6. 
 Kierownik robót. 

 
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie są : 
1. Kierownik robót w osobie: Pani/Pana ___________, legitymującej/ego się uprawnieniami nr: 
____________  wydanymi przez ____________________, 
 

§ 7. 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę znajdującego się na terenie realizacji prac 
mienia oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa, jak również ubezpieczyć budowę i roboty, a po 
zakończeniu prac usunąć z terenu budowy, w terminie 14 dni, zaplecze oraz wszystkie 
materiały i uporządkować teren, jak również zobowiązany jest do prawidłowego przebiegu 
ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.  
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów, w tym 
roślin i przy użyciu własnego sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do używania roślin, ziemi, 
materiałów wyłącznie pierwszej jakości i odpowiadających parametrom zawartym w normach, 
w specyfikacjach  i zgodnych z zasadami sztuki oraz posiadającymi wymagane prawem atesty 
i certyfikaty dopuszczające do stosowania, jeżeli taki są obowiązujące. Wykonawca ma 
obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa, atesty i inne dokumenty 
stwierdzające jakość użytych roślin i materiałów przed ich posadowieniem / wbudowaniem, co 
nie powoduje wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy.  
3. Rzeczy, o których mowa w ust. 2 powinny podlegać klasyfikacji kontroli jakości stosownie 
do obowiązujących w tej mierze przepisów, odpowiadać wymaganiom umowy pod względem 
jakości. Na każde żądanie Zamawiającego rzeczy te zostaną poddane kontroli.  
4. Wykonawca zapewni potrzebne środki, potencjał ludzki, materiały wymagane do badania 
jakości rzeczy, a także do badania ciężaru i ilości zużytych materiałów, roślin, przy czym  
badania te  będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.  
5. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji robót, mienia, także osób 
trzecich lub ich części przez Wykonawcę lub jego podwykonawców lub z ich winy, 
Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkód i doprowadzenia mienia do stanu 
poprzedniego. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich. 
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W przypadku, gdy zdarzenie nastąpi  z winy Zamawiającego lub osób przez niego 
uprawnionych do przebywania na placu budowy, naprawa następuje na koszt Zamawiającego.  
6. Wykonawca ma obowiązek w czasie realizacji umowy utrzymywać porządek na budowie, 
przestrzegać przepisy bhp i ppoż.  
7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie swojej działalności na kwotę nie 
mniejszą  niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych.  
 

§ 8. 
Obowiązki Wykonawcy określone m.in. w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi 
przepisami i normami szczególnymi oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony 
środowiska i bhp, 
2) właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy - zgodnie 
z wymogami Prawa budowlanego, 
3) prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów,  
4) realizacji innych obowiązków wynikających ze specyfikacji technicznych (ST), 
5) przedkładania Inspektorowi Nadzoru, na jego żądanie, szczegółowych informacji 
o materiałach, które Wykonawca zamierza wbudować, 
6) dokonywania wszelkich niezbędnych badań i pomiarów, 
7) obmierzania wykonywanych robot, 
8) sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji 
i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
9) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania w okresie 
gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek, 
10)przedkładania Zamawiającemu wymaganych dokumentów związanych z zawartymi 
umowami o pracę / umowami o podwykonawstwo, 
11)poinstruowania pracowników, podwykonawców (oraz ich dalszych podwykonawców) 
o obowiązkach i wymaganiach związanych z umowami o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi - wynikających z SIWZ, 
12)monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawców obowiązku zapłaty 
wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, 
13)wykonania dokumentacji powykonawczej, przy czym ustala się,  iż  Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru robót 
dokumentacji powykonawczej, oraz że na dokumentacji powykonawczej naniesione będą 
wszystkie zmiany i odstępstwa z akceptującym wpisem projektanta, 
14)dostarczenia Zamawiającemu kompletu niezbędnych atestów, świadectw i certyfikatów, 
wbudowanych materiałów budowlanych, protokołów wymaganych badań, pomiarów 
i odbiorów, przy czym dokumentacja powykonawcza zawierać będzie również 
dokumentację fotograficzną wykonywanych robót, w tym szczególnie z robót podlegających 
zakryciu (roboty zanikowe oraz zakrywane instalacyjne), 
15)sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej, którą Wykonawca sporządzi i dostarczy 
Zamawiającemu nie później niż 14 dni od dnia odbioru, 
16)pielęgnacji założonych trawników wraz z koszeniem trawy oraz pielęgnacji pozostałych 
nasadzeń  przez okres …………………. od dnia odbioru obiektu, 
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§ 9. 
Wynagrodzenie 

 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z zapisem specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, będzie wynagrodzenie ryczałtowe.  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za zrealizowanie przedmiotu umowy, 
określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z wybraną ofertę, w następującej wysokości:  
 
Cena ofertowa za 
wykonanie przedmiotu 
zamówienia  

 
Cena netto  

 
Należny podatek 
VAT …....%  

 
Cena netto + należny 
podatek VAT  

    

 
(cena brutto słownie: ……......……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………
……………….)  
3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją zadania oraz te, które Wykonawca powinien był przewidzieć w celu 
prawidłowego wykonania umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Kwota wynagrodzenia, o której mowa wyżej 
obejmuje ponadto wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy prawidłowego 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót określonych w umowie. Żadne 
niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania nie może być i nie będzie podstawą do żądania 
zmiany ww. kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa tylko z przyczyn wskazanych w n/n 
umowie.  
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty mediów, koszty związane z utrzymaniem czystości 
i porządku oraz inne koszty niezbędne do prowadzenia robót, jak i zobowiązany jest do 
zorganizowania na własny koszt zaplecza techniczno-socjalnego. Wykonawca zadba, aby 
wykonane zabudowy nie zostały zabrudzone nawożoną ziemią, a gdyby do tego doszło 
zobowiązuje się zabrudzenia usunąć. 
5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do końca realizacji inwestycji, chyba, że co 
innego wynika z umowy.  
6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 
pod numerem NIP: 879-20-45-808  i jest uprawniony do wystawiania oraz otrzymywania 
faktur VAT.  
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 
pod numerem NIP: ______  
8. Wynagrodzenie płatne będzie po otrzymaniu faktury wystawionej zgodnie z zapisami  § 11 
ust. 2 po dokonaniu przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego.  
 

§ 10. 
Zamówienia uzupełniające, roboty dodatkowe, konieczne i zamienne 
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1.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  
2. Robotami dodatkowymi nie są te, których wykonanie Wykonawca powinien przewidzieć.  
3. Wszystkie ewentualne roboty dodatkowe będą wymagały dodatkowego zlecenia 
(zamówienia) w formie pisemnej. Zakres i koszt robót dodatkowych określony zostanie przez 
Inspektora nadzoru i Wykonawcę protokołem konieczności. Podstawą realizacji robót 
dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności i umowa o ich 
wykonanie. W przypadku, gdy w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót 
dodatkowych, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie 
Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, 
standardów i parametrów oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, określonych 
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.  

§ 11. 
Zasady rozliczenia i płatności 

 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za realizację przedmiotu umowy nastąpi fakturą 
końcową wystawioną po odbiorze pełnego zakresu prac.  
2. Wystawienie faktury końcowej, po odbiorze pełnego zakresu przedmiotu Umowy, nastąpi 
pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego.  
3. Wykonawca dokonuje rozliczenia zamówienia i wystawia faktury na Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Toruniu.  
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone przelewem na 
rachunek bankowy wskazany na fakturze.  
5. Strony postanawiają, że zapłata należności Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni, licząc od 
dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z:  

1) dokumentami potwierdzającymi bezusterkowy odbiór robót,  
2) dokumentami o których mowa w ust. 6, z uwzględnieniem   § 18 oraz § 19 niniejszej 
Umowy.  

6. Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące 
Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów 
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia wszystkim zatrudnionym 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub po złożeniu pisemnego oświadczenia że 
przy realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierał żadnych 
umów z podwykonawcami.   
7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, przenieść całości lub części swoich praw 
wynikających z tej Umowy.  
8. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy, w tym dokonać cesji, przekazu, sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek 
wierzytelności lub jej części wobec Zamawiającego, korzyści wynikającej z Umowy lub 
udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  
9. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności po 
dokonaniu korekty i przedłożeniu jej Zamawiającemu. 
 

§ 12. 
Kary Umowne 

 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych robót.  
2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenie praw i szkody 
spowodowane osobom trzecim poprzez wadliwe wykonanie robót i swoje działanie lub 
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zaniechanie, zwalniając tym samym Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób 
trzecich. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów przez Zamawiającego, związanych 
z odpowiedzialnością za szkody, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej zapłaty na 
rzecz Zamawiającego.  
3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie od umowy  przez którąkolwiek 
ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
4. Strony zobowiązują się do kar umownych w następujących przypadkach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości 0,2%, wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 
określonego w umowie przedmiotu odbioru w stosunku do daty wskazanej w § 2, jak 
i również w stosunku opóźnienia w usuwaniu wad;  
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2%, wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy po przekroczeniu terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji za 
każdy dzień opóźnienia;  
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, w wysokości 5%, wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy;  
4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeśli zachodzi 
obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 5%, wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy;  
5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w przypadku braku zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty jeżeli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, 
w wysokości 5%, wynagrodzenia umownego brutto określonego w  9 ust. 2 niniejszej 
umowy;  
6) Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone od wartości faktury brutto – 
za każdy dzień zwłoki – po przekroczeniu terminu określonego w § 11 ust. 5.  

5. Kary umowne, mogą być potrącane z faktury końcowej Wykonawcy. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia.  
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania w pełnej wysokości, odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość jakichkolwiek kar umownych, 
określonych w niniejszej Umowie, nie pokrywa rzeczywiście poniesionych szkód.  
8. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z dowolnej kwoty należnej 
Wykonawcy w dowolnym czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w inny sposób. Zapłata kar 
umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót ani z innego zobowiązania 
wynikającego z n/n umowy.  
9. Poza powyższym Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowić 
będą kary, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy tak 
Wykonawcy, jak i Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 
15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy,  
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. Kary te nie dotyczą przypadków określonych 
w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

10. Zamawiający może naliczyć kary tak za opóźnienia, jak i za odstąpienie od umowy  (obie 
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kary nie wykluczają się).  
 

§ 13. 
Odbiory 

 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.  
2. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie 
przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania.  
3. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego wyposażony w odpowiednie 
pełnomocnictwo.  
4. W czynnościach odbioru uczestniczą: Kierownik budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
a także przedstawiciele Stron. Poza umocowanymi przedstawicielami Stron, w odbiorze 
końcowym mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony.  
5. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy do odbioru końcowego przekaże on Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje 
zgodności, inne dokumenty poświadczające jakość roślin, materiałów (jeżeli nie zostały one 
przekazanie wcześniej przez Wykonawcę Zamawiającemu) w języku polskim.  
6. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest  zakończenie prac 
i skompletowanie dokumentacji, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
odbioru, a w szczególności:  

1) oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że: roboty zostały wykonane 
zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz, że plac 
budowy oraz wszelkie przyległe drogi, budynki, place i działki wykorzystywane przez 
Wykonawcę zostały profesjonalnie uprzątnięte i doprowadzone do należytego stanu,  
2) protokołów jakości roślin / materiałów (atesty, certyfikaty, świadectwa jakości – 
wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),  
3) innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszą Umową.  

7. W przypadku niedostarczenia, któregokolwiek z powyższych dokumentów Zamawiający 
będzie miał prawo do nieprzystępowania do czynności odbiorowych lub dokonania odbioru 
jednostronnego.  
8. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót w ciągu 14  dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i przedłożenia całości dokumentacji, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę.  
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych 
wad,  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:  

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem - może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie według swego uznania 
lub żądać ponownego wykonania robót,  
b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - może żądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, nie dokonując odbioru.  
W każdym przypadku Zamawiający może od umowy odstąpić, może powierzyć 
wykonanie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy - wybór należy do 
Zamawiającego. Koszt wykonania zastępczego Zamawiający może potrącić 
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.  

10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
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ustalenia dokonane w toku odbioru.  
11. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. Termin ten będzie nie krótszy niż 7 dni. 
12. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do odbioru, Zamawiający uprawniony jest do 
wyznaczenia terminu odbioru, a w przypadku gdyby Wykonawca nie chciał przystąpić do 
odbioru, Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnego.  
 

 
§ 14. 

Gwarancja wykonania i uprawnienia z tytułu rękojmi  
 
1. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… (słownie:………) miesięcznej 
gwarancji jakości na przedmiot umowy oraz ………. (słownie: ……………..) okresu 
pielęgnacji założonych trawników wraz z koszeniem trawy oraz pielęgnacja pozostałych 
nasadzeń. 
2. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką i innymi 
warunkami umowy, oraz że, w szczególności,  zrealizowane nasadzenia roślin nie będą 
posiadać one wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za 
wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim 
poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego części.  
3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i/lub 
rękojmi za wady fizyczne robót i roślin /  objętych umową stwierdzone w toku czynności 
odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi.  
4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji materiałów i robót wchodzących w -zakres 
realizacji przedmiotu umowy - wygasają po upływie ……….. (   ) miesięcy, z tym że jeżeli 
producent roślin / materiałów udziela dłuższej gwarancji obowiązuje termin gwarancji 
wskazany przez producenta, z tym że odpowiedzialnym względem Zamawiającego pozostaje 
Wykonawca, chyba że Zamawiający skieruje roszczenia do producenta.  
6. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:  

1) w dniu następnym, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, w przypadku 
gdy w jego toku nie stwierdzono wad, 
2) w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym przedmiotu umowy;  

7. Bieg terminu, po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji, rozpoczyna się 
w stosunku do Wykonawcy w dniu następnym po zakończeniu czynności odbioru końcowego 
i stwierdzeniu prawidłowego wykonania robót.  
8. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. Termin ten będzie nie krótszy niż 7 dni. 
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może dokonać 
ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy lub zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca dokona zapłaty za koszty wykonania 
zastępczego w terminie 7 dni od przedstawienia dokumentów finansowych wraz z wykazem 
kosztów. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia kosztów wykonania 
zastępczego.  
10. Strony uzgadniają jednakowy okres rękojmi i okres gwarancji jakości, który wynosi 
……….. (___)  miesięcy. 
11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi także po okresie 
określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  
12. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
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z tytułu gwarancji.  
13. Okres napraw gwarancyjnych przedłuża odpowiednio okres udzielonej gwarancji. 
W przypadku wymiany całości lub części materiałów / roślin lub dokonania istotnych napraw 
termin gwarancji biegnie na nowo od dokonania wymiany/naprawy.  
14. Niniejsza umowa pełni wszelkie funkcje dokumentu gwarancyjnego. 
 

§ 15. 
Materiały i środki równoważne 

 
1. W przypadku podania przez Zamawiającego nazw, norm, aprobat, specyfikacji, systemów 
odniesienia lub znaków towarowych - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, dopuszcza zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o 
parametrach nie gorszych niż opisane.  
2. Materiały i środki równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne co wskazane 
w dokumentacji  konkretnie z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być 
gorsze od jakości materiału, środka lub urządzenia, określonej w  SIWZ. 
3. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę  zamienników rynkowych,   na nim spoczywa 
obowiązek udokumentowania (w ofercie), że nie będą one gorsze od wskazanych przez 
Projektanta  i zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz 
będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania wymagane w niniejszej 
dokumentacji przetargowej. 
4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym jak również przeterminowane nie 
mogą być zastosowane. 

§ 16. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia na rzecz Zamawiającego – przed podpisaniem 
umowy (dniem zawarcia umowy) - zabezpieczenia należytego wykonania zadania.  
2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ……………………………………….. 
(pieniądza, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz w formach o których mowa w art. 148 ust. 2 Prawa zamówień 
publicznych).  
3. Zabezpieczenie należytego wykonania zadania wynosi 10 % ceny całkowitej podanej 
w ofercie, co daje kwotę zabezpieczenia w wielkości : _______ złotych.  
4. Do czasu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiającemu 
przysługuje prawo zatrzymania wadium wniesionego w przedmiotowym postępowaniu.  
5. Niewniesienie zabezpieczenia w terminie, o jakim mowa w ust. 1 skutkować będzie 
nieprzystąpieniem do umowy z winy Wykonawcy.  
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zwrot zabezpieczenia nastąpi 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 i inne kwoty należne bankowi.  
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach:  

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
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końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonanego;  
2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15. dniu od upływu okresu rękojmi za 
wady.  

8. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o której mowa w ust. 7 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.  
9. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż 
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej 
klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po 
przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, 
Protokołu Odbioru Końcowego).  

§ 17. 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 
1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym  
przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w całym okresie jej obowiązywania, jak również 
w okresie gwarancji i rękojmi.  
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy gdy:  

a) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy,  
b) zostanie wykonane urzędowe zajęcie majątku Wykonawcy,  
c) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni,  
d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie przejął terenu robót 
w terminie,  
e) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje 
swoje zobowiązania umowne, w tym opóźnia się z oddaniem robót w terminie określonym 
w § 2,  
f) nie dokonał płatności na rzecz podwykonawcy,  
g) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
w tym wypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowo-prawne.  

3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn, o których mowa 
w ust. 1 pkt. c-f Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 15 % 
wynagrodzenia brutto.  
4. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż 
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w tym wypadku Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia finansowo-prawne.  
5. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 18 lub w § 19 niniejszej umowy, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, bez żadnych konsekwencji finansowych z jego strony, w przypadku 
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niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się Wykonawcy ze swoich 
obowiązków, wynikających z postanowień niniejszej umowy oraz naruszenia postanowień 
zawartych w tej umowie przez Wykonawcę.  
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej - pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
8. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 
inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty 
w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od 
umowy.  
9. Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić drugą Stronę o zamiarze 
odstąpienia - na 2 tygodnie przed terminem odstąpienia.  
 

§ 18. 
Zasady udziału podwykonawców 

  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale  
podwykonawców. Poniżej Strony określają zasady rozliczania robót wykonywanych przez 
Wykonawcę przy udziale Podwykonawców  
2. Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje angażując Podwykonawców:  

a) Podwykonawca  
(podać nazwę, siedzibę, podstawę prowadzenia działalności gospodarczej)  
............................................................................................................................ Zakres robót 
............................................................................................................................ 
b) Podwykonawca  
(podać nazwę, siedzibę, podstawę prowadzenia działalności gospodarczej)  
............................................................................................................................ Zakres robót 
............................................................................................................................ 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawcy/ów, dostawców.  
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu - poświadczonej za zgodność z oryginałem - kopii każdej 
zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo 
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.  
5. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami zapisu o obowiązku zapoznania się z niniejszą umową i oświadczenie, że ją 
akceptują i będą respektować jej postanowienia.  
6. Zapisy w umowach z podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami, dostawcami 
dotyczące m.in. kar, odstąpień, potrąceń, skutków nieprawidłowego realizowania umowy, 
zapisów dot. porządku i zasad bhp, gwarancji nie mogą być mniej korzystne dla 
Zamawiającego.  
7. Termin płatności Podwykonawcy na rzecz podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców 
nie może być dłuższy niż 30 dni.  
8. Przepisy ust. 4-7 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
 

§ 19. 
Podwykonawcy 

 
1. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź 
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dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe 
potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą 
a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.  
2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane 
roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę 
należną podwykonawcom oraz oświadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy/ 
dostawcy o uregulowaniu wymaganego wynagrodzenia.  
3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  w  ust. 3. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  
7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy/dostawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie 
będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.  
9. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego.  
10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu 
w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania 
przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego 
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podwykonawcom wynagrodzenia.  
11. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników 
w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 
Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.  
12. Z zastrzeżeniem art. 647/1 § 5 KC - Zamawiający nie jest związany stosunkami 
zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych 
w stosunku do nich przez Wykonawcę.  
13. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego 
za zlecone do wykonania roboty  
14. Wraz z fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wspólne 
oświadczenie Wykonawcy i podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy określające sposób 
podziału wynagrodzenia określonego we fakturze dla Wykonawcy i podwykonawcy.  
15. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania oświadczeń podwykonawców i/lub 
dalszego podwykonawcy o dokonaniu płatności na ich rzecz w następnym dniu roboczym po 
terminie płatności  
16. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
tj. zaciągania zobowiązań ( zawierania umów)  
17. Zamawiający ma prawo wykonywać czynności sprawdzające w opisanym  zakresie.  
18. Wykonawca, jako wierzyciel w zakresie zapłaty, wyraża nieodwołalną zgodę by 
Zamawiający przelał przysługującą mu należność, na konto podwykonawcy i/lub dalszego 
podwykonawcy. Zamawiający zawiadamia na piśmie Wykonawcę o przelaniu należności na 
konto podwykonawcy. Ta sama zasada może zostać zastosowana przez Zamawiającego 
również w razie braku oświadczenia, o którym mowa w ust. 15.  
19. W razie sporu pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, co do roszczeń podwykonawcy 
wobec Wykonawcy i braku zgody, co do podziału wynagrodzenia z każdej faktury, 
Zamawiający zobowiązany jest wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu uzyskania 
porozumienia (Ugody) albo prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.  
20. W razie sporu, o którym mowa wyżej, termin zapłaty faktury ulega zawieszeniu z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy. Ta zasada ma również zastosowanie w razie braku złożenia 
oświadczeń, o których mowa w niniejszej umowie, jeżeli Zamawiający nie skorzystał 
z uprawnienia, o którym mowa w ust. 18.  
21. Powyższe dotyczy dalszych podwykonawców oraz dostawców.  
22. Postanowienia § 18 i § 19 Umowy stosuje się odpowiednio do zasad zawierania umów o 
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami i dostawcami.  
23. Dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, Dostawcy 
zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy.  
   

§ 20. 
Inne Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub ich zaniechania ze strony jego 
dostawców, sprzedawców, jak i innych osób współpracujących przy realizacji zobowiązań 
umownych - tak jak za swoje, również z tytułu gwarancji.  
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
w związku lub w wyniku wykonywanych robót.  
3. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności dla 
uniknięcia uszkodzenia lub zniszczenia innych elementów terenu robót / placu budowy w tym 
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części już wykonanych. W przypadku spowodowania szkody Wykonawca jest zobowiązany, 
według uznania Zamawiającego, do naprawienia uszkodzeń swoim staraniem i na swój koszt 
lub pokrycia nakładów finansowych, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający – co jednak nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku odszkodowania za ewentualne straty, jakie poniósł 
Zamawiający (np. konieczność dodatkowych nakładów dla nadrobienia spowodowanego przez 
Wykonawcę opóźnienia w realizacji zobowiązań). O kwoty wynikające z powyższego zostanie 
pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy.  
5. Wykonawca zapewnia – nadzór i zabezpieczenie BHP i p.poż. robót oraz zaplecza jak 
również wyposażenie ich i swoich pracowników w niezbędny sprzęt w tym zakresie, jak 
i utrzymywanie porządku na zapleczu i w rejonie prowadzonych robót – a w przypadku nie 
dochowania powyższego Zamawiający zleci wykonanie prac porządkowych na jego koszt 
i może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy koszt wykonania zastępczego jego obowiązków, 
na co ten wyraża zgodę.  
6. Wykonawca, począwszy od dnia przejęcia placu budowy, aż do ich zakończenia 
potwierdzonego odbiorem końcowym, ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
wszystkich zatrudnionych przez siebie, pracowników i osoby współpracujące, osoby trzecie, 
jak i znajdującego się mienia na placu budowy, jak i za wszelkie skutki działań jak i zaniechań.  
7. Wykonawca realizując roboty zobowiązany jest podporządkowywać się poleceniom 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, służbom BHP Zamawiającego, w zakresie przestrzegania 
wymogów BHP i p.poż, jak również przestrzegać zasad bezpieczeństwa, organizacji robót, 
ruchu ludzi i sprzętu oraz materiałów obowiązujących na terenie budowy. Jeżeli w wyniku 
działań lub zaniechania Wykonawcy w zakresie zagadnień jw. Zamawiający poniesie 
jakiekolwiek szkody to Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia, w tym do zwrotu 
nałożonych na przedstawicieli Zamawiającego lub Zamawiającego kar lub mandatów.  
8. Wykonawca będzie przestrzegać i stosować się do obowiązujących przepisów państwowych 
i lokalnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Koszty z tego wynikające 
lub z tym związane będą ponoszone przez Wykonawcę bez obciążania nimi Zamawiającego. 
Wykonawca, w trakcie realizacji umowy oraz po ich zakończeniu, swoim staraniem i na swój 
koszt będzie usuwał opakowania i odpady, jakie pozostają po jego robotach. Opakowania 
i odpady będą składowane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu robót Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze 
w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Podobnie jak odpady i opakowania jw. wszelkie 
odpady niebezpieczne lub szkodliwe dla środowiska będą przez Wykonawcę segregowane 
i składowane w odpowiednich pojemnikach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W przypadku niedochowania powyższego, prace te zleci Zamawiający na koszt Wykonawcy 
i dokona potrącenia należności z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.  
9. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym, jak i innymi Wykonawcami 
zatrudnianymi przez Zamawiającego w celu prawidłowego wykonania swojego zakresu prac.  
10. Jeżeli Zamawiający poweźmie zastrzeżenia do jakości prac, roślin, materiałów, niezależnie 
od etapu realizacji umowy, to powiadomi o tym Wykonawcę żądając jednocześnie poprawienia 
robót oraz wymiany rzeczy. W przypadku sporu w tym zakresie zostaną one poddane przez 
Zamawiającego ocenie rzeczoznawcy. Rzeczoznawcę wybiera Zamawiający. W przypadku, 
gdy w wyniku oceny okaże się, że zastrzeżenia Zamawiającego są uzasadnione to koszty 
ekspertyzy ponosi Wykonawca i jest on jednocześnie zobowiązany w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego poprawić roboty oraz dokonać niezbędnych wymian  swoim staraniem 
i na swój koszt.  
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do 
miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji  
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12. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest – do przestrzegania przepisów 
prawnych wynikających z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 519) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 
z 2016 roku, poz. 1987).  
13. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie 
robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót.  
14. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia i oznakowania zgodnego 
z przepisami prawa dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym 
jego środkami transportowymi lub jego podwykonawców, w szczególności dowozem ziemi 
i roślin. 
15. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości dróg na terenie przyległym do 
terenu budowy w związku z prowadzonymi robotami.  
 

§ 21. 
Reklamacje 

 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany 
przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.  
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.  
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie 
nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3, Wykonawca 
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.  
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
Powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego.  
 

§ 22. 
Zmiany umowy 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych  oraz  w  sytuacji :  

1) gdy zmiany zostały przewidziane w  ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają 
ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 
i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,  
2) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług  od dotychczasowego 
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 
spełnione łącznie następujące warunki:  

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 lub umowie ramowej,  
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3) gdy  zostały  spełnione  łącznie  następujące  warunki:  
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, 
których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie lub umowie ramowej,  

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 Ustawy 
Prawo zamówień publicznych,  
5) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8  Ustawy i  jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku 
zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie, 
6) zmiany składu osób wskazanych w Załączniku nr 5 jeśli wynikać to będzie z okoliczności 
o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, 
pod warunkiem, że nowe osoby spełniać będą warunki określone w SIWZ i niniejszej 
Umowie,  
7) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a Ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a - Wykonawca jest 
wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia – na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji 
przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze 
obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty,  takich jak 
w szczególności: 

1) zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu 
zamówienia, 
2) wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację 
przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne 
zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, 
pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem 
strajku u Wykonawcy, działania wojenne, 
3) jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych 
z przyczyn  wyłącznie zależnych od Zamawiającego lub użytkowników obiektów. 
W przypadku zaistnienia takich   okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny 
do zrealizowania przedmiotu zamówienia,   co zostanie ustalone za porozumieniem obu 
Stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności, 
4) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, 
w szczególności będą  następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
5) jeżeli wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe  organy  administracji  państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
6) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których  właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
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przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są  następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 
7) przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego 
zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem, 
8) opóźnień związanych z wewnętrznym obiegiem dokumentów u Zamawiającego, 
niezależnych od Wykonawcy.  

     
3.Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze 
zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT 
wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku 
odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez 
podatku VAT) jest niezmienne. 
 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków 
ich wprowadzenia: 
 

1) odnośnie zmian sposobu spełnienia świadczenia, zmian technologicznych 
(w szczególności): 

 
a) pojawienie się na rynku, części, materiałów, roślin lub rzeczy nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub 
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, przy czym zmiany, o których 
mowa w lit. a) - c) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia, 
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, przy 
czym zmiany, o których mowa  w   lit d) będą wprowadzana wyłącznie w zakresie 
umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może 
ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie 
równej zwiększonym z tego powodu kosztom, z jednocześnie Strony ustalają, że każda ze 
zmian wskazanych w lit a) – d) zmian może być powiązana z odpowiednim obniżeniem 
wynagrodzenia, 
e) w przypadku dostarczania, w wyniku zmiany środków / rzeczy, na które wymagane 
było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych 
zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane 
wobec środków zastępujących te proponowane w ofercie; 

 
2) odnośnie  pozostałych zmian : 
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a) zaistnienie siły wyższej uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z SIWZ, 
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, 
c) zaistnienie kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami, w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 
d) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres, 
e) konieczność zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, w szczególności  
klęskami żywiołowymi rozumianymi jako zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków 
fizycznych przez które należy rozumieć jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie 
dało się przewidzieć lub takie, że od doświadczonego Wykonawcy nie można było 
w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw nim wystarczających środków 
ostrożności,  uniemożliwiających prowadzenie robót, dokonywanie odbiorów, 
f) konieczność zmiany spowodowanej warunkami geologicznymi, terenowymi, 
wodnymi itp., w szczególności; 

fa) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 
kategorie gruntu, skał, itp.); 
fb) napotkane niewypały i niewybuchy; 
fc) wykopaliska archeologiczne, nie przewidywane w SIWZ, 

g) konieczność zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności; 

ga)  wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; 
gb) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej - wówczas termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu 
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 
gc) sposobu płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to 
będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było 
przewidzieć w chwili składania oferty. 

h) zaistnienie  konieczności wprowadzenia innych zmian w zakresie przewidzianym we 
wzorze umowy, stanowiącym Załącznik do SIWZ. 

 
5. Fakt zaistnienia  okoliczności określonych  powyżej  podlegać będzie każdorazowo ocenie 
Zamawiającego. 
 
6. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych 
powyżej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania itp. bez zgody 
Zamawiającego. 
 
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody Stron umowy wyrażonej w formie 
pisemnej. 
 
8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 
następująca zmiana: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 
Stronami, 
3) zmiany pozostałych postanowień Umowy, niestanowiących treści oferty Wykonawcy. 
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§ 23. 

Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustaw: 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z póżn. 
zm. ), Ustawy z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane –       t.j. Dz. U. 2017 roku, poz. 1332 
z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego,   o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie 
stanowią inaczej.  
3. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem 
nieważności. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień 
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla 
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze 
Stron. 

§ 24. 
Załączniki do umowy 

 
1.Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Załącznik nr 1  
- SIWZ opracowana dla postępowania o udzielenie zamówienia na: Budowę chodników 
i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego na terenie Oddziału Terenowego 
WORD w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2, 
2) Załącznik nr 2  
- oferta Wykonawcy z dnia _____ 2018 roku złożona w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na:  Budowę chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka 
ruchu drogowego na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu przy ulicy 
Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 z podziałem na części – CZĘŚĆ II, 
3) Załącznik nr 3 
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 
- STWiOR, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 Załącznik nr 4 do umowy 
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(znak sprawy: ZA. 332-1/PN/2018) 
WYKAZ OSÓB  

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

Należy wskazać osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą właściwe uprawnienia 
budowlane uprawniające do kierowania robotami drogowymi  z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu 
robotami drogowymi oraz kierownika robót posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i energetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów 
 

 
Imię i nazwisko  

osoby, która będzie 
uczestniczyć  
w wykonywaniu 
zamówienia  

 
 

Branża  
 

Rodzaj i nr uprawnień  
 

Wykształcenie 

 
 

Informacja o podstawie 
do dysponowania 

wymienioną osobą 
przez Wykonawcę 

 

 
 

……………………….. 
………………………… 
Kierownik budowy 

 

 
Inżynieryjno- 

drogowa 
 

Uprawnienia budowlane  
bez ograniczeń  

Nr……………………………………..  
w specjalności  

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

w zakresie  
…………………………………………  
Data uzyskania uprawnień  

 
 
 

1) dysponuję* – 
Wykonawca winien podać 
podstawę dysponowania 
…………………………………………
…………… 
(np. umowa o pracę, 
umowa 
zlecenie, umowa o dzieło) 

lub 
2) będę dysponował* - 
Wykonawca winien załączyć 
do oferty oryginał 
pisemnego zobowiązania 
podmiotu udostępniającego 

 
 

……………………….. 
………………………… 
Kierownik robót 

 

Instalacyjna w 
zakresie instalacji i 
urządzeń  
elektrycznych i 
energetycznych  
bez ograniczeń  

 

Uprawnienia budowlane  
bez ograniczeń  

Nr……………………………………..  
w specjalności  

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

w zakresie  
…………………………………………  
Data uzyskania uprawnień 

 
 
 

1) dysponuję* – Wykonawca 
winien podać podstawę 
dysponowania  
…………………………………………………
………  
(np. umowa o pracę, umowa  
zlecenie, umowa o dzieło)  
lub  
2) będę dysponował* - 
Wykonawca winien załączyć do 
oferty oryginał pisemnego 
zobowiązania podmiotu 
udostępniającego 

  

Oświadczam, że ww. osoby posiadają wymagane prawem oraz wymagane w SIWZ uprawnienia. 
…………………………………………..…………… 

     Podpis osoby uprawnionej 
do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
                                                                                                                                                Załącznik nr 6 do SIWZ 
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ZA.332-1/PN/2018 

Budowa chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego  
na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu 

przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 

Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

 

dla Części I 
(znak sprawy: ZA. 332-1/PN/2018) 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
Należy wykazać zrealizowanie co najmniej dwóch robót polegających na budowie, przebudowie lub remoncie 
nawierzchni utwardzonej poprzez asfaltowanie ulic/dróg, dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, 
pieszo-jezdnych, parkingów o min. powierzchni 1000 m2 każda. 
(patrz również Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU).  
W wykazie należy wskazać jedynie roboty, które odpowiadają określonym powyżej robotom wykazywanym dla 
spełnienia warunku: zdolność techniczna lub zawodowa.  
 
Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach (zamówieniach) niewykonanych lub 
wykonanych nienależycie. Do przedkładanych dowodów zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126). 

 
Dopuszcza się uwzględnianie (sumowanie) robót realizowanych na podstawie odrębnych zamówień 
(podstawowych, uzupełniających, dodatkowych) pod warunkiem, że są one elementem jednego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego).  

 

Lp. 

 
Rodzaj wykonanych robót 

(w stopniu uszczegółowienia 
pozwalającym na odniesienie do 
warunku udziału  postępowaniu) 

Miejsce 
wykonania, 

 /podmioty, na 
rzecz których 
roboty zostały 

wykonane/ 

 
Terminy 

wykonania 

 
Wartość 
zamówienia brutto 
(szacunkowo) 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
Jednocześnie załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powyższych robót. 
 
 
___________________                                  _____________________________________     
 
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy           Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy 

Załącznik Nr 6A do SIWZ 
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Strona 100 
ZA.332-1/PN/2018 

Budowa chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego  
na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu 

przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 

Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

 

dla Części II 
 
(znak sprawy: ZA. 332-1/PN/2018) 
 

WYKAZ USŁUG 
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
Należy wykazać zrealizowanie co najmniej dwóch usług polegających na zagospodarowaniu zielenią terenu o 
powierzchni o min. powierzchni  1000 m

2
 każda. 

patrz również Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
W wykazie należy wskazać jedynie roboty, które odpowiadają określonym powyżej robotom wykazywanym dla 
spełnienia warunku: zdolność techniczna lub zawodowa.  
 
Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o usługach (zamówieniach) niewykonanych lub 
wykonanych nienależycie. Do przedkładanych dowodów 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). 

 
Dopuszcza się uwzględnianie (sumowanie) robót realizowanych na podstawie odrębnych zamówień 
(podstawowych, uzupełniających, dodatkowych) pod warunkiem, że są one elementem jednego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego).  

 

Lp. 

 
Rodzaj wykonanych usług 

(w stopniu uszczegółowienia 
pozwalającym na odniesienie do 
warunku udziału  postępowaniu) 

Miejsce 
wykonania, 

 /podmioty, na 
rzecz których 
roboty zostały 

wykonane/ 

 
Terminy 

wykonania 

 
Wartość 
zamówienia brutto 
(szacunkowo) 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
Jednocześnie załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powyższych usług. 
 
___________________                                  _____________________________________     
 
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy           Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy 
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Budowa chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego  
na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu 

przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 

Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

 

(znak sprawy: ZA. 332-1/PN/2018) 
 
dotyczy: Budowy chodników i ciągów rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego na terenie 
Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 

 
ZBIORCZE ZESTAWIENIE STANU ROZLICZEŃ Z PODWYKONAWCAMI 

sporządzone w dniu ……………………………. 
 
 

Lp. 

Umowa 
[nr, data zawarcia] 

Przedmiot 
umowy/zamówienia 

 

Podwykonawca 
[nazwa, adres] 

Całkowita 
wartość 

wynagrodzenia 
umownego zł 

brutto 
 

Wartość 
wynagrodzenia 
już opłaconego 

do dnia 
sporządzenia 
zestawienia 

 

Wartość 
wynagrodzenia 
pozostającego 
do opłacenia 

[ 4 - 5] 
 

Wartość 
wynagrodzenia 

pozostającego do 
opłacenia 

dla którego 
upłynął termin 

płatności 
[podwykonawca 

wystawił 
fakturę i upłynął 

termin 
płatności] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

 
 
1. Oświadczamy, że: 
- zestawienie obejmuje wszystkich podwykonawców na roboty budowlane biorących udział 
w realizacji zamówienia, w tym również na roboty budowlane będące  robotami budowlanymi wg 
definicji ustawy Prawo budowlane, które wykraczają poza wykaz robót budowlanych, o którym 
mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót 
budowlanych, 
- zestawienie obejmuje wszystkich podwykonawców na usługi i dostawy, z którymi zawarto umowy 
podlegające obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, 
 
*2. Oświadczamy, że na dzień wystawienia faktury końcowej uregulowaliśmy wszystkie obowiązania 
finansowe wobec wszystkich podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, w tym 
również wobec wszystkich podwykonawców nie ujętych w zbiorczym zestawienia  
 
* Oświadczenie końcowe składane do zbiorczego zestawienia stanu rozliczeń dołączonego do faktury 
końcowej - w przypadku faktur przejściowych nie jest wymagane składanie oświadczenia z pkt 2 
 
 
sporządził     podpis osoby uprawnionej    pieczątka firmowa 


