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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

„Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Tyczyn” 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) zwanej dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych 

do ustawy oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejsza 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. W sprawach nieuregulowanych w 

niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz 

Kodeksu Cywilnego. 

 

Zamawiający:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 6 

36-020 Tyczyn 

tel. 17 22 19 312; 17 23 02 462 

fax. 17 22 19 360 

e-mail: sekretariat@ekostrug.pl 

www.ekostrug.pl  

 

I. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie dopuszcza się składania 

ofert częściowych. 

1.2. Oferta musi być zabezpieczona wadium.  

1.3. Ofertę sporządza się w języku polskim przy użyciu formularza stanowiącego Załącznik 

nr 1 do niniejszej SIWZ.  

1.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie 

dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszej SIWZ 

1.5. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 5.1 SIWZ; 

2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega 

Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 6.7. SIWZ 

3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 6.2. SIWZ, w przypadku gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 

takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to 

do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub 

kserokopii potwierdzonej notarialnie. 

6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych oświadczeń 

lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać  

w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  
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w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U.  

z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), 

1.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

1.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy – załączników do SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie  

z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

1.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny. 

1.9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę,  

w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

1.10. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,  

z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 1.11. i 1.12 SIWZ.  

1.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,  

w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób 

umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa—nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania 

stron oferty. 

1.12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być 

oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 6, 36-020 Tyczyn 

OFERTA na zadanie pn.  

„Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Tyczyn” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

17.03.2020 r. godz. 915 

 

1.13. Wymagania określone w pkt 1.10. - 1.12 SIWZ nie stanowią o treści oferty i ich 

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne 

konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 

Wykonawcę. 

1.14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
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opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: „ZMIANA" lub „WYCOFANIE". 

1.15. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu/obiektu na 

którym, wykonane ma być zadanie oraz zdobycie wszelkiej informacji potrzebnych do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszty 

dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest „Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Tyczyn” 

2.1. Zakres zamówienia obejmuje:  

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek Stary o długości 16 645 m. w tym 

doprowadzenie wody surowej ze studni S-3, przekroczenia dróg wojewódzkich, 

powiatowych, gminnych i potoku Strug 

- wykonanie obudowy studni wraz z montażem armatury, 

- zagospodarowanie terenu ujęcia wody, 

- obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza 

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt wykonawczy, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, dokumenty 

te stanowią załączniki do SIWZ.  

2.3. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

2.4. Tam gdzie, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przedmiarach oraz w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 

zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych 

nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 

2.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób - pracowników fizycznych wykonujących czynności 

objętych zakresem zamówienia wskazanym w niniejszym rozdziale, jeżeli 

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502,  

z późn.zm.). 

2.5.1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 2.5. czynności. Zamawiający uprawniony jest  

w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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2.5.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane  

w punkcie 2.7. czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, 

nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych. 

2.5.3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.5. czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w Załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy § 

10 ust.7 pkt 5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 

2.5. czynności.  

2.5.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

2.6. Wymagania, o których mowa w art. 30 ust. 8 ustawy Pzp Zamawiający określił  

w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

2.7. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu na którym, 

wykonane ma być zadanie oraz zdobycie wszelkiej informacji potrzebnych do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszty 

dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca. 

 

2.8. Termin realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy 

Zakończenie – do 30 listopada 2020 r.  
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III. Warunki udziału w postępowaniu  
 

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:  

3.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

 

3.2.2 zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:  

a)  Wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy co najmniej dwie roboty budowlane, 

polegające na budowie sieci wodociągowej (bez przyłączy) o łącznej długości 15 km każda 

oraz wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto każda; 

b) Skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego jedną osobę na stanowisko 

kierownika budowy, z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem, posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń. Wykaże, że pełniła obowiązki kierownika budowy przy 

realizacji dwóch robót budowlanych, polegających na budowie sieci wodociągowych (bez 

przyłączy) o łącznej długości 15 km każda oraz wartości minimum  2 500 000,00 zł brutto 

każda; 

 

Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż 

krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych 

przepisów, które potwierdzą spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełnianie warunku  

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wykazują łącznie.  

 

3.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 2 500 000 PLN, 

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 PLN, 

 

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie w/w warunku  

w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, będą przeliczane wg średniego kursu 

NBP na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.  

W przypadku gdy w dniu wszczęcia postępowania NBP nie opublikował średnich kursów 

walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. 

 

IV. Przesłanki wykluczenia Wykonawców 
 

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp.  

4.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
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ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 

1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

4.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

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

16-20, ust.5 pkt 1) ustawy Pzp 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 przestępstwem lub przestępstwom skarbowym 

lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym 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. 

4.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czyny Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt. 4.4. SIWZ. 

4.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 

5.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ 

b) spełnia warunki udziału postępowaniu - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 

do SIWZ. 

5.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Proponowany wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.  

5.3. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 

kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowania 

5.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego 

oferta została oceniona najwyżej, 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 ustawy Pzp. 

5.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 



8 

 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

5.6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

5.6.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postepowaniu: 

 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania, 

miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane  z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie  i 

prawidłowo ukończone (SIWZ Rozdział III 3.2.2.a)), przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

inne dokumenty Załącznik nr 6 do SIWZ 

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (SIWZ Rozdział 

III 3.2.2.b)), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  

2 500 000,00 PLN. 

d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w 

wysokości 2 500 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

 

5.6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu: 

a) aktualne na dzień złożenia oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania o udzielenie zamówienia, 

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

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

ustawy. 

5.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie. 

5.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.6.2. 

Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju,  

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
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5.9. Dokumenty, o których mowa w pkt.5.8. powinny być wystawiony nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty 

5.10. 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 5.8., zastępuje się je dokumentem zawierającym 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. Zapis pkt. 5.9. stosuje się. 

5.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

5.12. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, a jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 

lub dokumentów. 

5.13. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5.1. i 5.6. SIWZ lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5.14. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5.15. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 5.6. 

5.16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

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 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

 

VI. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych 

podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz 

zamierzających powierzyć wykonanie części zmówienia 

podwykonawcom 
 

6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                                      

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
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lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych.  

6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia.  

6.3. 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 ustawy Pzp. 

6.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

6.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

6.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

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

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

o których mowa w pkt 6.1. SIWZ. 

6.7. 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, zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 5.1. SIWZ. 

6.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, 

które określają w szczególności:   

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres  i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczącym wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

6.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców. 
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VII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 

  
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zmówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania,  

2) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden  

z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o którym mowa pkt. 4.2. SIWZ, natomiast 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 3.2 

SIWZ. 

7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia o których mowa w pkt 5.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia. 

7.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 

mowa w pkt 5.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

7.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców są oni 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których 

mowa w pkt 5.6., przy czym: 

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 5.6.1) składa odpowiednio 

Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych 

w pkt 3.2. SIWZ, 

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 5.6.2) składa każdy z nich. 

 

 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień treści SIWZ oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
 

8.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2002 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 

1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2002 r. oświadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 147 i 6150, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych 

poniżej w pkt. 8.2.-8.5. SIWZ: 

a) za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście na adres Zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 6 

36-020 Tyczyn 

b) faksem na nr: (17) 22 19 360 

c) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ekostrug.pl 
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8.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

zapytania lub informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną, 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej. Ofertę składa się pod 

rygorem nieważności w formie pisemnej. 

8.4. Oświadczania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich możne żądać Zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zmówienia (Dz.U. poz. 

1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, 

na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych  

w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

8.5. Zobowiązanie o którym mowa w pkt 6.2. SIWZ należy złożyć w formie analogicznej 

jak w pkt 8.4. SIWZ, tj. w oryginale. 

8.6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej w pkt 8.4. SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem.  

8.7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

8.8. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

8.9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (wraz z imienną pieczątką 

osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

8.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

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

polski. 

8.12. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Piotr Kociuba  – sprawy związane z przetargiem tel. 695 620 713  

e-mail- sekretariat@ekostrug.pl 

Andrzej Legięć – sprawy merytoryczne tel. 600 388 611  

e-mail – a.legiec@ekostrug.pl 

8.13. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

8.14. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert-pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.  

8.15. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8.16. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 8.14. 

8.17.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej  

www.ekostrug.pl 

http://www.ekostrug.pl/
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8.18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej – www.ekostrug.pl 

8.19. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazania SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

8.20. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 

przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży 

termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

8.21. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy 
 

IX.1.Wadium  

9.1.1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia 

wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 

złotych 00/100). 

9.1.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

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

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

 z 2014 r. poz. 1804). 

9.1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tyczynie, Nr konta 47 9164 0008 2001 0001 8148 

0001, z dopiskiem na przelewie ,,Wadium w postępowaniu „Rozwój sieci wodociągowej na 

terenie gminy Tyczyn”. 

9.1.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem 

właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, 

gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty 

wadium podanego wyżej rachunku bankowego Zamawiającego. Zaleca się, aby do oferty 

Wykonawcy załączyli potwierdzenie przelewu kwoty wadium. 

9.1.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał 

gwarancji lub poręczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Kościuszki 6, pokój 

nr 4 – Kasa, a do oferty dołączyć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

9.1.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi obejmować cały okres 

związania ofertą.  

9.1.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, 

aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki 

powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

Gwarancja lub poręczenie powinna zawierać w swojej treści bezwarunkowe i nieodwołalne 

zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego  kwoty wadium. 

9.1.8. Jeśli oferta składana jest przez konsorcjum(lub spółkę cywilną) to w treści  gwarancji 

lub poręczenia musi być informacja, że wadium jest wnoszone w imieniu całego konsorcjum 
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(lub spółki cywilnej) oraz muszą być wymienieni wszyscy członkowie konsorcjum (lub 

wszyscy przedsiębiorcy tworzący spółkę cywilną). 

9.1.9. Wykonawca, który we właściwym terminie nie wniesie wadium w akceptowanej formie  

jego oferta zostanie odrzucona  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 

9.1.10. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 

9.1.11. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie. 

 

IX.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

9.2.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9.2.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub  

w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości. 

9.2.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

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

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

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

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

9.2.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 9.2.2. 

9.2.7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości  

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9.2.8. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej 

podanej w ofercie. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny brutto określonej 

w ofercie. 

9.2.9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

10.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 6,36-020 Tyczyn - sekretariat, do 

dnia 17 marca 2020 r. do godz.900.  
10.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 

10.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2020 r. godz.915 w siedzibie Zamawiającego - 

sala posiedzeń. 

10.4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.  

10.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom 

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  
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10.6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty a także informacje dotyczące cen. 

10.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

 

XI.  Sposób obliczenia ceny oferty 
 

11.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, podając ją w zapisie liczbowym i słownie  

z dokładnością do grosza (dwóch miejsc po przecinku). 

11.2. Wykonawca podaje cenę oferty prawidłowo wypełniając Formularz Oferty – Załącznik 

nr 1 do SIWZ.  

11.3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

11.4. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie załączonych 

przedmiarów robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych. Kosztorys ofertowy uproszczony należy dołączyć do 

oferty.  

11.5. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji 

lokalnej terenu na którym, wykonane ma być zadanie oraz zdobycie wszelkiej 

informacji potrzebnych do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania 

zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca. 

11.6. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie prace wynikające z przedmiarów robót 

stanowiących załączniki do niniejszej SIZW. 

11.7. Cena ofertowa musi zawierać również: 

1) koszt robót przygotowawczych i towarzyszących na terenie objętym zamówieniem, 

2) koszty związane z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) inne koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w tym 

pomiary, atesty, certyfikaty, instrukcje. 

11.8. Cena oferty winna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę 

(niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 

11.9. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego  

w związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku 

postępowania, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Cena oferty brutto jest ceną 

ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia,  

w tym m.in. koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie i zysk; koszty dojazdu, 

podatków, opłat celnych i inne czynniki; koszty ubezpieczenia; koszty wynikające  

z zapewnienia sprzętu i innych środków; koszt usuwania nienależytego wykonywania 

zamówienia.  

11.10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Zgodnie z art.91 ust. 3s ustawy Pzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego (w treści Formularza oferty), wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe dotyczy również 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług. 



16 

 

11.11. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty 

zapewniające właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.  

 

XII. Termin związania ofertą  
 

12.1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

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

12.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert 
 

13.1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona najwyżej nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 

warunki udziału. 

 

13.2. Oferty oceniane będą według kryterium:  

1) Cena (koszt) „C” – waga kryterium 60%=60 pkt 

2) Okres rękojmi „R” – waga kryterium 40 %=40 pkt 

 

13.2.1. Kryterium Cena (koszt) „C”: 

 

Kryterium „Cena" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. 

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej 

zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

C=(Cmin / Coferta) * 60 pkt,  

gdzie:  

C oznacza ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „C”, 

Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu, 

Coferta oznacza cenę badanej oferty.  

13.1.2. Kryterium Okres rękojmi „R”: 

 

Kryterium Okres rękojmi będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu okresu rękojmi 

zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. 

Minimalny wymagany okres rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. Przy 

zaoferowaniu okresu rękojmi 36 miesięcy Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt. 

Wykonawca może zaoferować okres rękojmi w pełnych miesiącach, tj.: 36,37, 38…60 

miesięcy. 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt.  Zamawiający ofercie z okresem 

rękojmi 60 miesięcy przyzna 40 pkt a każdej następnej zostanie przyporządkowana 

liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

R = (Roferty-36 /Rmax-36 )*40 pkt,  

gdzie:  
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R oznacza ilość punktów jakie otrzyma badana ofert 

Rofert oznacza wartość okresu rękojmi podaną w badanej ofercie,  

Rmax najwyższą wartość okresu rękojmi zaoferowaną w postępowaniu. 

 

13.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów 

(P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych 

kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + R 

gdzie:  P – łączna liczba punktów  

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena 

R - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Okres rękojmi  

  

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz istotne dla stron postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 
 

14.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie o zamówieniach publicznych i niniejszej specyfikacji oraz 

została uznawana za najkorzystniejszą – uzyskała najwyższą ilość punktów. Wybór 

zostanie dokonany w oparciu o kryteria określone w specyfikacji. 

14.2. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. 

14.3. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle 

Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy,  

a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie 

Zamawiającemu. 

14.4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszej specyfikacji oraz danych w ofercie. Istotne postanowienia umowy – wzór 

umowy zawarto w Załączniku nr 5 do SIWZ.  

14.5. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 

umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 

Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do 

kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych  

z płatnościami. 

14.6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na warunkach określonych w pkt 9.2. SIWZ. 

14.7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  

w następujących przypadkach:  

14.7.1.zmiana terminu zakończenia robót w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający,  

w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 

konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności 

miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 
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umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji  

z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami  

w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności np. odbioru robót lub ich 

zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) 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, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do 

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  

z jej postanowieniami. 

14.7.2. zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania 

robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy  

w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

z jej postanowieniami. 

14.7.3. zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w pkt. 14.7.1. c) i 14.7.2. 
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14.7.4. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy  

w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 

projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

14.7.5. zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia  

o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę dla zakresu 

robót niewykonanych. 

14.7.6. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod 

rygorem nieważności. 

 

XV. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze 

umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy 

ramowej 
15.1. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

 

XVI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych 

 
16.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 

XVII.  Informacje o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich 

zamówień 

 
17.1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 do 50 % wartości zamówienia podstawowego. 

17.1.1. Określenie przedmiotu zamówienia: Zamawiający przewiduje udzielenie 

zamówień podobnych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, 

tzn. wykonanie robót   polegających na budowie sieci wodociągowej i studni. 

17.1.2. Zakres robót budowlanych: Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu 

zamówienia i polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z 

przedmiotem zamówienia podstawowego ( w zakresie prac wskazanych w przedmiarze 

robót ).  

17.1.3. Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia: Zostaną one udzielone 

dotychczasowemu wykonawcy robót budowalnych, jeżeli zajdzie potrzeba powtórzenia 

podobnych robót budowlanych. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie 

zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Zamawiającego. 

 

XVIII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz 

minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, 

jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie 
 

18.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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XIX. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału  

w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot, oraz 

aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję 

elektroniczną 

 
19.1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 

z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 

19.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

19.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XX. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

 
20.1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 

20.2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

 

XXI. Podwykonawcy 
 

21.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

21.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

21.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (w formularzu oferty) części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez 

Wykonawcę firm Podwykonawców. 

21.4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca zamieszcza informacje 

o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5.1.SIWZ. 

21.5. 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. 

21.6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

21.7. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy  

o podwykonawstwo lub projekt zmiany tej umowy, jeżeli jej przedmiotem są roboty 

budowlane. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń przez Zamawiającego w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany, uważane 

jest za akceptację projektu. 

21.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten dotyczy 
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również kopii zmiany tej umowy (aneksu). Jeśli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii zmiany tej umowy nie zgłosi na 

piśmie sprzeciwu, uważa się za akceptację umowy lub zmiany umowy.  

21.9. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:  

1) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową,  

2) wynagrodzenie, które nie powinno być wyższe, niż wartość tych robót wynikająca  

z oferty Wykonawcy,  

3) termin wykonania robót objętych umową,  

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

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

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych.  

21.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, poświadczone za zgodność  

z oryginałem kopie umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi (związane  

z robotami budowlanymi), w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto niniejszej umowy. 

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

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

21.11. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać 

postanowienia odpowiednie do określonych w ust. 21.9. Załącznikiem do umowy jest 

zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.  

21.12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 

21.13. Zamawiający w terminie 30 dni 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. 

21.14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21.13. dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zmawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21.15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

21.16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy,  

w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, zgłoszenie w formie pisemnej uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 21.13.  

21.17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21.16. 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 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

21.18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 21.13., Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21.19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, 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. 

21.20. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych 

polskich (PLN). 

21.21. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający 

potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21.22. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do czynności zawierania umów 

z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się 

dotyczące podwykonawstwa przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym 

zwłaszcza art. 2 punkt 9b, art. 36a i 36b oraz art. 143a-143d. 

 

 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

 
22.1.  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

22.2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

22.3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.  

22.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

22.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

22.6.  Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

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

upływem tego terminu. 

22.7.  W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 

22.8.  W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

22.9.  W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ  

Wzór formularza oferty 

 

 
(pieczęć adresowa Wykonawcy)  

 

 

Do: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

„Eko-Strug” Sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 6 

36-020 Tyczyn 

 

Od: 

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

....... 
(pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy) 

 

Nr telefonu ……………………………………../ faksu 

……………………………………………. 

 

Oferta przetargowa 
 

w nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie zadania pn.  

 

„Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Tyczyn” 

 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

 

cenę netto: .................................................................................................................................zł  

podatek VAT ....................%:....................................................................................................zł  

cenę brutto:................................................................................................................................zł  

słownie cena brutto:  

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

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

 

 

Okres rękojmi1 wynosi: ………………… miesięcy  

 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy informacje konieczne do właściwego 

przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

 

2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie określonym w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 
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4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy - wzorem 

umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej 

oferty zobowiązujemy do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

5. Oświadczamy, że roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/przy pomocy 

następujących podwykonawców*: 

....................................................................- .......................................................................... 
(zakres powierzonej części zamówienia)                 (podwykonawca)   

 

6. Informujemy, że: 

- Wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

- Wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

w odniesieniu do następujących towarów lub usług: ……………………………………. 

Wartość towaru/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to 

…………………........ zł netto** 

 

7. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum 

zarządzanego przez* .............................................................................................................. 
   (nazwa lidera konsorcjum) 

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

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego 

samego postępowania.  

 

8. Oświadczam, że jestem: mikro przedsiębiorcą/małym przedsiębiorcą/średnim 

przedsiębiorcą*  
 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 

RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 

10. Załącznikami do naszej oferty są: 

 

- ................................................................................................................................................ 

- ................................................................................................................................................ 

- ................................................................................................................................................ 

 

 

.................................................................... 
    pieczęć i podpis osób upoważnionych  

                            do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

 
1 Minimalny okres rękojmi 36 miesięcy, maksymalny okres rękojmi 60 miesięcy 
*  niepotrzebne skreślić 
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj.  

w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1pkt 7 
ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy 

porównaniu cen ofertowych podatku VAT 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 
Zamawiający:  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

„Eko-Strug” Sp. z o.o.  

            ul. Kościuszki 6, 36-020 Tyczyn 
 

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 pn. „Rozwój sieci 
wodociągowej na terenie gminy Tyczyn” prowadzonego przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 6,  
36-020 Tyczyn 
oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 
ustawy Pzp . 
 

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

       ………………………………………… 
 (podpis) 

 

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

24 ust. 1 pkt 13 14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

        ………………………………………… 

 (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 
wykluczeniu  
z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

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

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

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

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający:  
       Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

 „Eko-Strug” Sp. z o.o.  
          ul. Kościuszki 6, 36-020 Tyczyn 

 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 pn.: „Rozwój sieci 

wodociągowej na terenie gminy Tyczyn” prowadzonego przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o. ,ul. Kościuszki 6, 36-020 Tyczyn, 
oświadczam, co następuje: 
 
A) INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

pkt 3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną 

dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

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

 

 

 

 

       ………………………………………… 

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

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez Zamawiającego w pkt 3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej 
powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, (wskazać dokument i właściwą jednostkę 

redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 Zamawiający:  

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
„Eko-Strug” Sp. z o.o.  

ul. Kościuszki 6  
36-020 Tyczyn 

 
Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadnie pn.: „Rozwój sieci 
wodociągowej na terenie gminy Tyczyn” 
 

 prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o., 

ul. Kościuszki 6, 36-020 Tyczyn oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIE 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) 

 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 
oświadczam/my, iż: 
 

- należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy kapitałowej z innymi 
Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu 
 

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty: 

Lp. Wskazanie wykonawcy 

  

  

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy 
kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 

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

podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego 
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 

 
 
 
 
UWAGA! 
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, 

informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. 
 
 
 



30 

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ  

 

Wzór - Umowa Nr . .2020 o roboty budowlane  

 

zawarta w dniu ........................ r. w Tyczynie pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o z siedzibą w Tyczynie ul. 

Kościuszki 6, 36-020 Tyczyn wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego 

przez sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr 0000129387, kapitał zakładowy 8 097 000,00 zł, NIP 8132405040, REGON 

690473675 reprezentowana przez 

Zbigniew Możdżeń – Prezesa Zarządu 

a 

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

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych została zawarta umowa  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Rozwój sieci 

wodociągowej na terenie gminy Tyczyn” 

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określa dokumentacja projektowa, 

przedmiar robót oraz STWiORB stanowiące załącznik do umowy. 
 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami Ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) z obowiązującymi 

normami i sztuką budowlaną oraz przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków 

ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.  
 

§ 2 

Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy: 

- rozpoczęcie: ……………………………………… 

- zakończenie:……………………………………… 

 

§ 3 

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w ciągu 14 dni od daty 

zawarcia umowy. 

§ 4 

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie: . 

Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290).  

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:  

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do urządzenia i zagospodarowania placu budowy w tym 

doprowadzenia z opomiarowaniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy oraz do 

ponoszenia kosztów ich zużycia w trakcie realizacji robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także 

zapewnić warunki bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych 

– zgodnie z przepisami BHP i p.poż. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw  

w realizacji do czasu odbioru końcowego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej 

oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, 

które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,  

a w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową  

i dowód na regularnie opłacane składki, bezzwłocznie na wezwanie Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – ustawy 

Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych i dokumentacji projektowej. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest 

okazać w stosunku do wykazanych materiałów i urządzeń certyfikat na znak 

bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania.  

4. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Zamawiającego  

o konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych w terminie 2 dni roboczych od 

daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania z wyprzedzeniem 2-ch dni roboczych 

Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu. Zgłoszenie nastąpi  

pismem lub faxem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o takich 

faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na 

własny koszt.  

 

§ 7 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając  

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy  

o podwykonawstwo lub projekt zmiany tej umowy, jeżeli jej przedmiotem są roboty 

budowlane. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie 

7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany, uważane jest za 

akceptację projektu. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten dotyczy 

również kopii zmiany tej umowy (aneksu). Jeśli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii zmiany tej umowy nie zgłosi na 

piśmie sprzeciwu, uważa się za akceptację umowy lub zmiany umowy.  

4. Umowa o roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w szczególności:  

1) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową,  

2) wynagrodzenie, które nie powinno być wyższe, niż wartość tych robót wynikająca  

z oferty Wykonawcy,  

3) termin wykonania robót objętych umową,  

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

termin nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
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lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi (związane z robotami budowlanymi),  

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50 000 złotych.  

6. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać 

postanowienia odpowiednie do określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem 

do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.  

7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 

8. Zamawiający w terminie 30 dni 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. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zmawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy, w terminie 

7 dni od otrzymania wezwania, zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8.  

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11 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. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, 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. 
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15. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych 

polskich (PLN). 

16. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający 

potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynności zawierania umów  

z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się 

dotyczące podwykonawstwa przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym 

zwłaszcza art. 2 punkt 9b, art. 36a i 36b oraz art. 143a-143d. 

 

§ 8 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w drodze przetargu w wysokości:  

brutto (słownie: ) netto  zł, podatek VAT 23 %: zł 

2. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi fakturami 

częściowymi wystawionymi za okresy 3 miesięczne i dotyczącymi robót wykonanych  

i odebranych w tym okresie. Podstawą do wystawienia faktury stanowi potwierdzony 

przez Inspektora Nadzoru protokół odbioru wykonanych robót.  

3. Łączna kwota faktur częściowych nie może przekroczyć 80% ogólnej sumy 

wynagrodzenia umownego netto. 

4. Termin zapłaty faktury przez Zamawiającego wynosi do 30 dni licząc od daty 

dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, a w przypadku zgłoszenia 

Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 

pisemnego dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym 

Podwykonawcom, pod rygorem zapłaty przez Zamawijącego wynagrodzenia 

bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

5. Faktura płatna będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

6. Przeniesienie wierzytelności pieniężnych Wykonawcy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokość 5% ceny 

brutto określonej w ofercie tj. zł (słownie:), w formie. 

2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

przeznaczone będzie na: 

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady; 

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót. 

Cześć zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub 

zwolniona w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze. Pozostała część zabezpieczenia 

zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, po 

uprzednim podpisaniu przez strony stosownego protokołu z przeglądu obiektu. 

3. Terminy do zwrotu zabezpieczenia, o których mowa w ust. 2, rozpoczynają swój bieg od 

dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze oraz 

w okresie rękojmi za wady. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust 1 ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

§ 10 

1.  Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią kary umowne.  
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2.  Kary te mogą być naliczone w następujących wypadkach i wysokościach: 

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wyskości 0,2 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu 

zakończenia zadania, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady 

w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy -  

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

3.  Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego,  

w szczegolności w okolicznościach przewidzianych w §11, przewyższającego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4.  W przypadku wystąpienia opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego 

zobowiązań przyjętych niniejszą umową przekraczającego 7 dni, Zamawiający może 

zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy - 

zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w 

opóźnieniem. 

5.  W razie, gdy opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie umowy 

przekroczy 10 dni Zamawiający (zachowuje prawo żądania zapłaty kar umownych) 

może zlecić usunięcie wad innej firmie na koszt Wykonawcy. 

6.  Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7.  Wysokość kar z tytułu: 

1) Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom – 2,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za 

jedno zdarzenie, 

2) Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonastwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2,5% za każde 

zdarzenie,  

3) Nieprzedłożenia oryginału umowy lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonastwo lub jej zmiany – w wysokości 2,5% za każde zdarzenie, 

4) Braku zmiany umowy o podwykonastwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2,0% 

za każde zadarzenie. 

5) Nieprzedłożenia przez Wykonawcę kopii umów bądź dokumentów, o których mowa  

w §15 umowy - 1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za jedno zdarzenie, 

6) Naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy – w wysokości 0,1 % za 

każde zdarzenie. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia bez 

dodatkowego wezwania. 

9. Łączna wysokość kar umownych wynikajacych z umowy nie może przekroczyć 20 % 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.  

 

§ 11 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy. 

2. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 

2.1. Odbiór robót przebiegać będzie następująco: 

a) O osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest 

zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego, co najmniej z 3 dniowym 

wyprzedzeniem.  

b) Zamawiający wyznaczy termin i powoła Komisję odbiorową w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do tego odbioru.  
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c) Za datę zakończenia przedmiotu umowu uważa się datę odbioru (data podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót). 

2.2. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu  

 przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

 b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

- jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi, 

2.3. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane  

w toku odbioru. 

3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

 

§ 12 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 

……..miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego. 

2. W okresie trwania rękojmi przeprowadzony będzie co najmniej raz przegląd. Przegląd 

służy stwierdzeniu wad i ocenie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi. Przegląd 

przeprowadzony będzie komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół przeglądu wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad  

w określonym przez Zamawiającego terminie. 

3. Termin usunięcia wad wynosi 14 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie,  

a w przypadku wad stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia - 2 dni od 

dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Mając na względzie możliwości techniczne 

lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający może ustalić inny termin 

usunięcia wady. 

4. W razie nieusunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający, po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od obciążenia Wykonawcy karami 

umownymi. 

5. Na dwa miesiące przed upływem okresu rękojmi zostanie przeprowadzony przegląd 

ostateczny, który służy stwierdzeniu ewentualnych wad i potwierdzeniu usunięcia 

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi. 

 

§ 13 

1. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  

w następujących przypadkach:  

1.1. zmiana terminu zakończenia robót w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu 

budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. 

okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 

robót, 
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b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 

umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi 

lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności np. odbioru robót lub ich 

zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) 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, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do 

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  

z jej postanowieniami. 

1.2. zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania 

robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących 

sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f)  wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 

lub usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

z jej postanowieniami. 

1.3. zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w pkt. 1.1. c) i 1.2. 
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1.4. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy  

w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 

projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

1.5. zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia  

o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę dla zakresu 

robót niewykonanych. 

2. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 14 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a)  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty  

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań 

Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni lub pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu 

robót przekraczającym 10 dni,  

b) W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

c) zostało ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego 

majątku,  

d) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub też 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i skierowane na adres wskazany w umowie.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  

 następujące postanowienia szczegółowe: 

a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień 

odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z winy której odstąpiono od umowy. 

 

§ 15 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

- pracowników fizycznych wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1502, z późn.zm.). Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców. Wykonawca 

zobowiązany jest zawrzeć w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób w sposób jak wyżej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby – pracownicy fizyczni, o których mowa w ust. 1 

będą w całym okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Dz.U. z 2014 

r. poz.1502 z późn.zm.)  
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
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Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, 

nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób – pracowników fizycznych wykonujących wskazane w 

ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust.7 pkt.5 Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez dowodów w 

celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust.1 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§16 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.  
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§ 17 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z mniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

rzeczowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 egz. dla 

każdej ze stron. 

Załącznik do umowy: dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy + przedmiar robót) 
oraz STWiORB - płyta CD  

 

 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 
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Załącznik nr 6 do SIWZ  
.......................................................…………… 

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy) 

Zamawiający:  
       Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

 „Eko-Strug” Sp. z o.o.  
          ul. Kościuszki 6, 36-020 Tyczyn 

 Wykonawca: 

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

… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

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

… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Tyczyn” prowadzonego przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o. ,ul. Kościuszki 6, 36-020 Tyczyn, przedstawiam 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

L.p. Nazwa i adres Zamawiającego 
Zakres przedmiotowy wykonanych 

robót budowlanych 
Wartość robót budowlanych Data wykonania 

1.    
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Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez  podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej prz yczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Opis wymaganych dokumentów zawarty jest w 

SIWZ Rozdział III 3.2.2.b. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

             ………………………………………… 

      (podpis) 

 

 
 
 

 

2.    
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Załącznik nr 7 do SIWZ  
 
.......................................................…………… 

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy) 
Zamawiający:  

       Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
 „Eko-Strug” Sp. z o.o.  

          ul. Kościuszki 6, 36-020 Tyczyn 

 Wykonawca: 

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

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

… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Tyczyn” prowadzonego 
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o. ,ul. Kościuszki 6, 36-020 Tyczyn, przedstawiam 

Wykaz osób  
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

Oświadczam, że do realizacji zamówienia pn : 
 

 

 

Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Tyczyn 
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skierowane zostaną następujące osoby: 
 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Opis wymaganych dokumentów do wykazu zawarty 
jest w  SIWZ Rozdział III 3.2.2.a. 
 

 

 

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

 

 

             ………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                                          (podpis) 

 

 
 
 
 
 

 

L.p. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych czynności w 

realizacji zamówienia 
(funkcja) 

Informacje dotyczące kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnego do wykonania 
zamówienia 

Informacja o 

podstawie do 

dysponowania tymi 

osobami 

1.  

 
 

 

 


