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1.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Węgorzewo
ul. Zamkowa 3,
11-600 Węgorzewo
tel. 087 427-54-00
faks 087 427-54-01
www.wegorzewo.pl

2. INFORMACJE OGÓLNE.
2.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
IPP. 271.17.7.2017 r. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym
powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
2.2. Ogłoszenie o niniejszym przetargu ukazało się:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych
- na stronie internetowej www.wegorzewo.pl; http://bip.wegorzewo.pl
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.
2.3. Postępowanie przeprowadza Burmistrz Węgorzewa.
2.4. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 13
lipca 2016 r. poz. 1020), zwana w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.
2.5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się
będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.
93 z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.
2.6. Zgodnie z art. 10 c ust.2 ustawy Pzp, w związku z art.18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r.
o zmianie ustawy – pzp oraz niektórych ustaw składanie oferty odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. ,poz.1020), osobiście lub za pośrednictwem
posłańców. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:
a) Pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji miedzy stronami;
b) Faksem (numer faksu 087/427 - 54 - 01): w zakresie wszelkiej korespondencji miedzy
stronami, z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie
pisemnej (pod rygorem nieważności), z wyłączeniem złożenia oferty, dla której
wymagana jest forma pisemna;
c) .Drogą elektroniczną (adres strony Zamawiającego www.wegorzewo.pl):
- ze strony Wykonawcy – tylko w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz możliwości zapoznania się
z treścią pism skierowanych do Wykonawców;
- ze strony Zamawiającego– w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczania treści pism skierowanych do
Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego www.wegorzewo.pl ;
2.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2.9. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
2.10. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
2.11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich
złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
Strona 3 z 60

2.12. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2.13. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 Pzp.
2.14. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
2.15. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (art. 82 Pzp).
2.16. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
Wyznaczonym przez Zamawiającego.
2.17. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
6) ustawy pzp. Zamówienie polegałoby na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
jak w zamówieniu podstawowym i jest zgodne z jego przedmiotem.
2.18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty
przygotowania oferty.
2.19. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej.
3. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji Gminy Węgorzewo
oraz środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2014 – 2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1. Przedmiotem zamówienia jest : „Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad
jeziorem Święcajty na cele turystyczne ”
CPV 45111200 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;
CPV 45212400 - 9 Obiekty rekreacyjne;
CPV 45233250 – 6; Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg.
Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „Robotami”.
Wykonawca zwany jest dalej „Wykonawcą”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zwana jest dalej „SIWZ” lub „Specyfikacją”.
5.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
zagospodarowaniu terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, położonego nad jez.
Święcajty na działce nr ewid. 12 obręb 13 Ogonki. W ramach zagospodarowania terenu
przewiduje się montaż obiektów małej architektury, wykonanie ciągów pieszych i pieszorowerowych, budowę wiat rekreacyjnych, montaż oświetlenia solarnego.
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty agrotechniczne związane z zagospodarowaniem terenów zielonych poprzez
karczowanie krzaków i zagajników, oczyszczenie terenu z pozostałości po
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wykarczowaniu, planowanie kultywatorowanie terenu, wykonanie trawników
parkowych, sadzenie drzew iglastych w ilości 5 szt.,
2. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości ścieżek w gruncie kat.I-IV głębok.
40 cm o powierzchni około 1 371,00 m2,
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – grub.
podbudowy po zagęszczeniu 10 cm o powierzchni około 1 371,00 m2,
4. Wykonanie warstwy podbudowy ze żwiru o grubości 20 cm o powierzchni około
1 371,00 m2,
5. Wykonanie nawierzchni ścieżek pieszych i pieszo-jezdnych o nawierzchni z kruszywa
łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm o powierzchni około 1 371,00 m2,
6. Wykonanie ławy pod krawężniki betonowej z oporem około 42,11 m3,
7. Montaż krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm na podsypce
piaskowej na długości około 669,05 m,
8. Montaż krawężników betonowych najazdowych na podsypce piaskowej na długości
około 208,28 m,
9. Wykonanie ławy pod obrzeża betonowej z oporem około 21.92 m3,
10. Montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem na długości około 1 096,00 m,
11. Montaż obiektów małej architektury w postaci ławek parkowych w ilości 22 szt.,
koszy na śmieci w ilości 22 szt., stojaków na rowery w ilości 9 szt., tablicy
informacyjnej, elementów siłowni zewnętrznej takich jak: twister, ławka fitness, motyl
odwrotny, wahadełko, orbitek, wyciskanie siedząc,
12. Montaż palenisk na ognisko betonowych w ilości 2 szt.,
13. Wykonanie boiska do siatkówki i kometki o nawierzchni trawiastej o wym. 9,00x18,0
m ze słupkami aluminiowymi z płynną regulacją wysokości i siatką,
14. Montaż lamp solarnych parkowych na wysięgnikach z dwoma źródłami światła w
ilości 12 szt.
15. Budowę 2 szt. wiat rekreacyjnych o wym. 6,00x4,00 m o konstrukcji drewnianej z
pokryciem blachą powlekaną dachówkopodobną i posadzką z kostki brukowej, każda
wiata wyposażona w ławę z bali o gr. 40 mm o wym. 80x200 cm i 2 szt. ławek z
oparciem o wym. 40 x 200 cm,
16. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową w oparciu
o dokumentacje techniczną, (załącznik Nr 1), STWiOR (załącznik nr 2 do SIWZ),
Przedmiar robót ( załącznik Nr 3).
5.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki :
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna planowanej inwestycji
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót ( materiał pomocniczy)
UWAGA: Załączone przedmiary robót, są materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny
ryczałtowej oferty.
5.4. Zamawiający wymaga:
- zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji robót na terenie przekazanym przez Wykonawcę (w szczególności toaletę
- weryfikacja w dniu następnym po przekazaniu placu budowy),
- prowadzenia robót bez zakłócania kontaktów międzyludzkich,
- przedstawienia Zamawiającemu informacji, gdzie zostaną zgromadzone materiały jak i
sprzęt oraz sposobu zabezpieczenia mienia (w dniu podpisania umowy),
- utrzymania terenu wokół robót, który nie spowoduje utrudnień dla mieszkańców,
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-

zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP
na terenie robót -weryfikacja przez służby BHP Zamawiającego ,
- wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z
obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w
ich wykonywaniu,
- wszystkie osoby będące na placu budowy muszą posiadać kamizelki odblaskowe z
informacją o Wykonawcy (m.in. nazwa firmy),
- użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ze zm. o wyrobach
budowlanych,
- wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w STWiORB,
- wykonania prób, badań i pomiarów w trakcje realizacji zadania,
- zapewnienia terenu robót dla osób postronnych jak i dla pracowników Zamawiającego
i Wykonawcy,
Uwaga! Ilekroć w dokumentacji, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót lub kosztorysach
„ślepych " wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za
każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne", tzn. że wbudowane materiały,
urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi
niż opisane w w/w dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy
(art. 30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących
równoważności oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we
wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.
5.5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiającego
na terenie realizacji inwestycji i jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów
i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania.
5.6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
6. TERMIN REALIZACJI ROBÓT. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia
został zrealizowany w terminie do 15 maja 2018 roku od dnia podpisania umowy.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.
7.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy
a) Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodną z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł. Fakt opłacenia
polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu.

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

3) zdolności technicznej lub zawodowej:
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a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu), (def.
wykonania zadania: protokół odbioru lub dokument równoważny) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto,
polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie terenu rekreacyjnego lub placu
zabaw, obejmującą swym zakresem: roboty ziemne, montaż małej architektury, nawierzchnie
ulepszone lub twarde, z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem
dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Na
potwierdzenie czego Wykonawca załączy dowody.
Uwaga: W przypadku gdy wykonawca wykonał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres
prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość każdej z robót, o
których mowa powyżej.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Warunek ten będzie spełniony przez
Wykonawcę, jeżeli wykaże, że osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymogami
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane /t.j. Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm./
niezbędne do wykonania zamówienia, t.j. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej
funkcji kierowniczej w specjalności drogowej oraz przedłożą informacje na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełniania warunku w walutach innych niż

wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień
wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami
FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
7.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
8. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW.
8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12
– 23 ustawy Pzp.
8.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4
ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
8.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20

ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 8.2. SIWZ, 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
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oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 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.

8.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt. 8.4.
8.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
9.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
formie pisemnej wraz z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone w
niniejszej SIWZ (Formularz 3.1 i 3.2).
9.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 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.
Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w niniejszej SIWZ (Formularz 3.4).
9.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie 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.
9.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału 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.

9.6. 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 postępowaniu.

9.7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
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1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– inne dokumenty.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
9.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których
mowa w pkt 9.7.1) budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były
wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
9.9. 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).
10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22 A
USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM.
10.1. Wykonawca
może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.
10.2. 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.
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10.3. 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 oraz, o których mowa w pkt 8.2.
10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, 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, o których mowa w pkt 10.1.
10.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.2.
10.7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.7.2) a).

10.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać
dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
10.9.

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.

10.10.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.
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11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA).
11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2. , natomiast
spełnianie warunków udziału w postępowaniuWykonawcy wykazują zgodnie z pkt7.2.
11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2. składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
którym mowa w pkt. 9.3. składa każdy z Wykonawców.
11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o
których mowa w pkt 9.7., przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio
Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych
w pkt 7.2.
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.2 ) składa każdy z nich.
12. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
12.1. W 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 2012 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 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i
615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt
12.3. – 12.6. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się
z Wykonawcami, w sprawie przetargu jest:
Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej
- Robert Kozian tel. (0-87) 427 – 54 - 42, pok. nr 42 w godz. od 8:00 do 15:00 .
email : robert.kozian@wegorzewo.pl
12.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
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świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci
elektronicznej.
12.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
12.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym
dalej „rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art.
22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
12.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. należy złożyć w formie analogicznej jak w
pkt 12.5., tj. w oryginale.
12.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których
mowa powyżej w pkt 12.5., należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej
podpisane
odpowiednio
własnoręcznym
podpisem
albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno
być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną
pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
12.8. Za oryginał, o którym mowa powyżej w pkt 12.5. - 12.7., uważa się oświadczenie lub
dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
12.9. 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.
12.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Urząd Miejski w Węgorzewie
11 - 600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3
e-mail: um@wegorzewo.pl
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres
wskazany w pkt. 13.1 w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
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13.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 13.2.
13.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie
internetowej.
13.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
13.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
13.8. 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 przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
13.9. 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.
13.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
14.1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.2. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
14.3. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”.
14.4. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1;
2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2.,
w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
3) 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
Strona 13 z 60

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) 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, 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), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich
podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;
5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż
pieniądz.
14.5. 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.
14.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy
14.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być
czytelny
14.8. 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.
14.9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W
treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
14.10. 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.
14.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w oryginale,
oznaczonym „Oryginał”. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

Strona 14 z 60

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane następująco: Urząd Miejski w Węgorzewie
11 – 600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3
(Sekretariat z dopiskiem)
„ Oferta na: Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty
na cele turystyczne" Nr ref. IPP.271.17.7.2017 r.
Nie otwierać przed godz. 11.15 w dniu 23.11.2017 r.
14.12. Wymagania określone w pkt 14.9.-14.11 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.
14.13. 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
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY .
15.1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową w wartości brutto.
15.2.Cena oferty nie może ulec podwyższeniu przez cały czas realizacji robót i Wykonawca
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
15.3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części
zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcia w cenę oferty,
Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego
tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
15.4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej , SIWZ, jak
również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Będą to miedzy innymi następujące koszty (jeśli dotyczą niniejszego zamówienia):
wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania
budowy, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia BIOZ,
projektu organizacji ruchu, prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia.
15.5.Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo
sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
15.6.Kosztorysów na podstawie których Wykonawca dokonał wyceny ceny oferty nie należy
dołączać do oferty. Zamawiający uzna, że podana w ofercie cena ryczałtowa jest
prawidłowa bez względu na sposobu jej wyliczenia.
15.7.Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć
obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
15.8.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
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od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
15.9. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych oraz w Przedmiarze Robót (materiał pomocniczy) zostało wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy,
aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod
warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie ze Dokumentacją projektową
oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej
wymienionych dokumentach.
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 PLN
(słownie złotych: siedem tysięcy 00/100).
16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub
kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: nr 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749
(w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu: IPP.271.17.7.2017 r.
pn. Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty na cele turystyczne.
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

16.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone
w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy
wskazać – Gminę Węgorzewo z siedzibą przy ul. Zamkowa 3, 11-600
Węgorzewo”. W przypadku wniesienia 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. 4 a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne
i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi
mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie
roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione.
Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie
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spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane
jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
16.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na
wskazany w pkt. 16.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych
Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
16.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art.46 ust.1-4 ustawy Pzp.
16.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz
z odsetkami, w przypadku gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
17.1. Oferty należy składać do dnia 23. 11. 2017 r. do godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim
w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, pok. nr 38 ( sekretariat). Oferty złożone po
terminie zostaną zwrócone na zasadach określonych ustawą.

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 23.11.2017r., o godz. 11:15 w siedzibie
Zamawiającego pok. 55 – II piętro ( sala narad ).
17.3. Otwarcie ofert jest jawne.
17.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
17.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich
składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich
otwarcia.
17.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17.7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
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17.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
18.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
18.2. 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 terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
18.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA.
19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert:
- Cena – waga 60 %
- Okres gwarancji jakości - waga 40 %
19.1.1. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego w kryterium : Cena (C):
gdzie :
Cmin
C - ilość punktów za kryterium cena,
Cena (C)) = …………… x 60 % x 100 Cmin – wartość najniższej oferty,
Cbo
Cbo - wartość badanej oferty
19.1.2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego w kryterium :
Okres gwarancji jakości (OG): gdzie :
OGob
OG – okres gwarancji jakości,
Okres gwarancji(OG)= …………… x 40 % x 100 OGbo – okres gwarancji badanej oferty,
OG naj.
OGnaj.- okres gwarancji najdłuższy z ofert
Zamawiający zastrzega, że maksymalny okres gwarancji został określony na 60 miesięcy lecz
nie krótszy niż 36 miesięcy. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest jednym z
kryteriów oceny ofert. Oferty Wykonawców, którzy zaproponują okres gwarancji dłuższy od
maksymalnego zostaną odrzucone, jako niezgodne ze siwz.
Strona 18 z 60

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawcę cenę brutto w złotych,
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku,
c) 1 % odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
19.2. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ( (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających
odrzuceniu.
19.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19.4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której
mowa w pkt. 19.4.2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody
przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
19.6. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.4.1 IDW, na stronie
internetowej.
20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
20.1. 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.
20.2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na warunkach określonych w pkt 21.
20.3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, w terminie 1 dnia od dnia
uprawomocnienia się zawiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania, kosztorys ofertowy
wykonania robót na podstawie którego dokonał wyceny oferty .
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21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
21.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny
brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać:
„ Gmina Węgorzewo z siedzibą przy ul. Zamkowej 3, 11 - 600 Węgorzewo”
21.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.
21.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
21.4. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować
nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego
21.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej
niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany
przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub
ubezpieczeniowej) lub poręczenia.
21.6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach określonych w Rozdziale 4.
21.7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
21.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
21.9. Wypłata, o której mowa w pkt. 21.8., następuje nie później niż w ostatnim dniu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
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zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę,o której mowa w art.154 pkt5 ustawy Pzp
22.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

22.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
22.4. 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.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

22.5. Terminy wniesienia odwołania:
22.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. wnosi
się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.
22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

oraz

uczestnikom

22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
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doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem
23. Wymagania Zamawiającego w zakresie obowiązku zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę.
23.1. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:
a) wykonywanie robót zimnych (ręczne i mechaniczne);
b) profilowanie i zagęszczanie podłoża;
c) układanie warstw nawierzchni;
d) roboty ciesielskie i stolarskie.
Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie
realizowany przedmiot umowy.
23.2. 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 23.1. 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.
23.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane w punkcie 23.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) 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;
b)

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (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
Strona 22 z 60

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;
c)

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

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.
23.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 23.1.
czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13, ust.1 pkt 9) i 10) umowy.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie
żądanych przez zamawiającego 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
23.1. czynności.
23.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
d)

24. PODWYKONAWCY.
1. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
3. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w
miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda,
aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca
zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
robót budowlanych lub usług.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
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postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania projektu umowy zgłasza w formie pisemnej
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez
Zamawiającego;
3) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności
zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy.
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada
zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, o której
mowa w ust.8, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w
przypadkach, o których mowa w ust. 6.
10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za
akceptację umowy przez zamawiającego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Nie
podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, umowy o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy paliw.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 6 pkt 1, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wezwania,
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
13. Przepisy ust. 4 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
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14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności
określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z
fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,
należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego
wynagrodzenia.
15. Zamawiający
dokona
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.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający poinformuje o terminie
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, 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.
20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
21. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie
traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie
stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
22. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 15% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia
publicznego przez zamawiającego.
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24. Ceny robót realizowanych przez Podwykonawcę nie mogą przekroczyć cen określonych
w ofercie przez Wykonawcę za dany zakres robót.
1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawców.
2. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w
stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców.
3. Umowy z podwykonawcami winny zawierać ceny stanowiące podstawę rozliczenia
Wykonawcy z podwykonawcami. Ceny usług realizowanych przez podwykonawcę nie
mogą przekraczać cen określonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres robót
budowlanych, dostaw i usług.
4. Dokonanie przez Wykonawcę wszelkich należnych podwykonawcom płatności,
poświadczone potwierdzonymi za zgodność kopiami faktur i dowodami przelewu oraz
złożonymi oświadczeniami (załączniki 3a i 3b do umowy) przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę, jest warunkiem koniecznym do uruchomienia
wynagrodzenia
dla Wykonawcy.
5. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie
traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie
stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
25. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY.
25.1. Istotne dla stron postanowienia umowy w tym również przewidywane przez
Zamawiającego zmiany umowy zawiera Rozdział IV SIWZ – Projekt umowy.
ZAŁĄCZNIKI do SIWZ:
1. Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna planowanej inwestycji.
2. Załącznik nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
3. Załącznik nr 3 – Przedmiar Robót (materiał pomocniczy).
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Rozdział 2

(nazwa
Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz Oferta

OFERTA

Do:
Urząd Miejski w Węgorzewie
ul. Zamkowa 3
11 - 600 Węgorzewo
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„ Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty na cele turystyczne”
Nr ref: IPP.271.17.7.2017r.
MY NIŻEJ PODPISANI
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami
postępowania.
3. OFERUJEMY:
3.1. WYKONANIE przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ____________________ zł
(słownie złotych:______________________________________________________ )
w tym podatek VAT …. % t.j……………… złotych,
3.2. Deklarujemy, udzielenie gwarancji na wykonanie robót na okres…….. miesięcy od
odbioru ostatecznego robót (nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy).
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3.3. Deklarujemy wykonanie zamówienia do 15 maja 2018r.od dnia podpisania umowy.
3. INFORMUJEMY, że (właściwe zakreślić):
− wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
− wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od
przedmiotu zamówienia): …………………………………………... Wartość towaru/
usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u
Zamawiającego to ………………….. zł netto **.
4. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia: …………………………………………………………………………………
ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom
(podać firmy podwykonawców)*……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
5.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
7. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ……………….. PLN w
formie …………………Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr …………………
(w przypadku wniesienia w formie pieniądza).

8.

OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą
być one udostępniane.

9.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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10. OFERTĘ składamy na _________ stronach.
11. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___ stronach:
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________
13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy
kierować na poniższy adres:
Imię i nazwisko:__________________________________________________________
adres:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
tel. _____________ fax ________________ e-mail: ____________________________

__________________ dnia __ __ ____ roku

_____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
* niepotrzebne skreślić
** pkt 4 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. 1 pkt 7 ustawy o
podatku od towarów i usług,

•

importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
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Rozdział 3
Formularz 3.1
Zamawiający:
Gmina Węgorzewo
ul. Zamkowa 3
11 - 600 Węgorzewo
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.

„Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty na cele turystyczne”
Nr ref: IPP.271.17.7.2017r.
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 7.2. Warunki udziału w postępowaniu.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 7.2.
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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Formularz 3.2

Zamawiający:
Gmina Węgorzewo
ul. Zamkowa 3
11 - 600 Węgorzewo
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.

„ Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty na cele turystyczne”
Nr ref: IPP.271.17.7.2017r.
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. 4 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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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 pkt. 4 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)
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 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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Formularz 3.3.
Propozycja/Wzór
ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU
(nazwa podmiotu oddającego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
potencjał)
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
1.
2.

pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp
dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

MY NIŻEJ PODPISANI
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)
działając w imieniu i na rzecz
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)
Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
_______________________________________________________________________
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy,
potencjał ekonomiczny lub finansowy)
do dyspozycji Wykonawcy:
_______________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

„ Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty na cele turystyczne”
Nr ref: IPP.271.17.7.2017r.
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Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
_________________________________________________________________
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
_________________________________________________________________
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
_________________________________________________________________
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
_________________________________________________________________
e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
_________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ _____ roku
___________________________________________
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji
Podmiotu)
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Formularz 3.4.

(pieczęć
Wykonawcy/Wykonawców)
Składając ofertę w
nieograniczonego na:

Propozycja/Wzór
Lista podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej*/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej*.

postępowaniu

o

zamówienie

publiczne

w

trybie

przetargu

„ Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty na cele turystyczne”
Nr ref: IPP.271.17.7.2017r.
w imieniu Wykonawcy:
__________________________________________________________________________
informuję, że:
*nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w skład
której wchodzą następujące podmioty:
Lp.
1.
2.

Nazwa

Adres

__________________ dnia __ __ _____ roku
____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić
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Rozdział 4
U M O W A - projekt
o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 13.07.
2016 r., poz. 1020) zawarta w Węgorzewie …………………. 2017 roku pomiędzy:
Gminą Węgorzewo, NIP 845-186-28-19, Regon 790671308 zwaną dalej Zamawiającym
reprezentowaną przez:
1. Burmistrza Węgorzewa – Pan Krzysztof Piwowarczyk
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Pani Danuta Michałowska
a Wykonawcą: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
działającym na podstawie : ………………………………………………………………
reprezentowanym przez :
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
§ 1.
Przedmiot zamówienia
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.
„Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty na cele
turystyczne” zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną dnia …………… stanowiącą
załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
zagospodarowaniu terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, położonego nad
jez. Święcajty na działce nr ewid. 12 obręb 13 Ogonki. W ramach zagospodarowania
terenu przewiduje się montaż obiektów małej architektury, wykonanie ciągów pieszych
i pieszo-rowerowych, budowę wiat rekreacyjnych, montaż oświetlenia solarnego.
Zakres robót obejmuje:
1) Roboty agrotechniczne związane z zagospodarowaniem terenów zielonych poprzez
karczowanie krzaków i zagajników, oczyszczenie terenu z pozostałości po
wykarczowaniu, planowanie kultywatorowanie terenu, wykonanie trawników
parkowych, sadzenie drzew iglastych w ilości 5 szt.,
2) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości ścieżek w gruncie kat.I-IV głębok. 40
cm o powierzchni około 1 371,00 m2,
3) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – grub.
podbudowy po zagęszczeniu 10 cm o powierzchni około 1 371,00 m2,
4) Wykonanie warstwy podbudowy ze żwiru o grubości 20 cm o powierzchni około
1 371,00 m2,
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5) Wykonanie nawierzchni ścieżek pieszych i pieszo-jezdnych o nawierzchni z kruszywa
łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm o powierzchni około 1 371,00 m2,
6) Wykonanie ławy pod krawężniki betonowej z oporem około 42,11 m3,
7) Montaż krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
na długości około 669,05 m,
8) Montaż krawężników betonowych najazdowych na podsypce piaskowej na długości
około 208,28 m,
9) Wykonanie ławy pod obrzeża betonowej z oporem około 21.92 m3,
10) Montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem na długości około 1 096,00 m,
11) Montaż obiektów małej architektury w postaci ławek parkowych w ilości 22 szt., koszy
na śmieci w ilości 22 szt., stojaków na rowery w ilości 9 szt., tablicy informacyjnej,
elementów siłowni zewnętrznej takich jak: twister, ławka fitness, motyl odwrotny,
wahadełko, orbitek, wyciskanie siedząc,
12) Montaż palenisk na ognisko betonowych w ilości 2 szt.,
13) Wykonanie boiska do siatkówki i kometki o nawierzchni trawiastej
o wym. 9,00x18,0 m ze słupkami aluminiowymi z płynną regulacją wysokości i siatką,
14) Montaż lamp solarnych parkowych na wysięgnikach z dwoma źródłami światła w ilości
12 szt.
15) Budowę 2 szt. wiat rekreacyjnych o wym. 6,00x4,00 m o konstrukcji drewnianej z
pokryciem blachą powlekaną dachówkopodobną i posadzką z kostki brukowej, każda
wiata wyposażona w ławę z bali o gr. 40 mm o wym. 80x200 cm i 2 szt. ławek z oparciem
o wym. 40x200 cm,
16) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową w oparciu
o dokumentacje techniczną (załącznik Nr 1), STWiOR (załącznik nr 2 do SIWZ),
Przedmiar robót (załącznik Nr 3 - materiał pomocniczy).
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
niniejszej Umowy określony został w dokumentacji przetargowej, na którą składa się :
1) Dokumentacja techniczna planowanej inwestycji.
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
3) Przedmiar robót ( materiał pomocniczy) ,
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z:
a. dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, przedmiarem robót.
b. specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
c. ofertą przetargową.
4. Dokumenty określone w ust. 3 lit a – c stanowią załączniki do niniejszej umowy.
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§ 2.
Termin wykonania
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy

do 15 maja 2018 roku.

§ 3.
Wynagrodzenie
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w
§ 1 niniejszej Umowy, jest wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone przez Wykonawcę w
ofercie przetargowej w wysokości: ……… PLN brutto (słownie złotych: ………………
………………………………………………………………………………………………….. ).
w tym podatek VAT …. % t.j. ……….. zł. netto wynosi ………………………… zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone, w dołączonym do niniejszej
Umowy, Kosztorysie ofertowym, sporządzonym metodą uproszczoną.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje całkowity koszt wykonania
przedmiotu zamówienia, określony w Dokumentacji Technicznej, zgodnie z zapisami § 1
niniejszej Umowy, w tym koszty i opłaty dotyczące:
1) robót przygotowawczych, porządkowych i innych prac niezbędnych do rozpoczęcia i
prowadzenia robót.
2) zagospodarowania placu budowy,
3) utrzymania zaplecza budowy – naprawy, zapewnienia energii, wody na potrzeby
budowy,
4) dozorowania budowy,
5) odtworzenia dróg, chodników,
6) wywozu nadmiaru gruntu,
7) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
8) zapewnienia i opłacenie kosztów pracy kierowników budowy,
9) zabezpieczenia drzew,
10) wykonania niezbędnych badań, pomiarów, uzyskania opinii.
4. Pominięcie, przy wycenie wymaganych do wykonania robót budowlanych, określonych
w Dokumentacji Technicznej tj. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Ofercie przetargowej
Wykonawcy, jakiegokolwiek elementu robót i nie ujęcie w wyliczonej cenie ryczałtowej
wykonania przedmiotu zamówienia, nie może stanowić podstawy żądania dodatkowego
wynagrodzenia z powyższego tytułu.
5. Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
§ 4.
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy :
1. protokolarne przekazanie placu budowy najpóźniej w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy;
2. protokolarne przekazanie dokumentacji technicznej w dniu zawarcia umowy
3. pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie w razie konieczności, nadzoru
autorskiego;

Strona 39 z 60

4. dokonywanie odbioru robót zanikających w terminie 2 dni od daty zgłoszenia ich
wykonania i dostarczenia przez Wykonawcę badań, umożliwiających ich odbiór
jakościowy;
5. protokolarne potwierdzenie wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie 14
dni od dnia rozpoczęcia czynności odbioru;
6. zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.
§ 5.
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. protokolarne przejęcie placu budowy najpóźniej w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy;
2. protokolarne przejęcie dokumentacji technicznej w dniu zawarcia umowy
3. zorganizowanie placu budowy, zapewnienie i opłacenie kierowników budowy,
zapewnienie i opłacenie energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy;
4. poniesienie kosztów wyłączeń i włączeń energii oraz gazu;
5. wykonanie przez kierownika budowy, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ),
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
6. prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, BHP, Ppoż.
oraz zasadami sztuki budowlanej;
7. ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, utrzymanie i konserwacja urządzeń
zabezpieczających plac budowy i robót, w tym zabezpieczenie drzew;
8. ponoszenie, od chwili przejęcia placu budowy, do chwili odbioru końcowego,
odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na placu budowy (
ubezpieczenie OC, NW);
9. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń, w toku ich
realizacji – Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
pierwotnego, oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót;
10. zdemontowanie, naprawa i montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów
istniejących i elementów zagospodarowania terenu;
11. uzgodnienie wejścia na teren prywatny, celem wykonania robót budowlanych
i uregulowanie ewentualnych kosztów szkód, powstałych w trakcie realizacji robót;
12. zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i
stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót,
13. natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiającego o ich wystąpieniu;
14 zawiadamianie Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiającego o wykonaniu robót
zanikowych, w terminie 2 dni od ich wykonania i przed ich zakryciem, dostarczenie
wyników badań, umożliwiających przeprowadzenie odbioru jakościowego;
15 wykonanie obowiązujących badań i sprawdzeń dotyczących prawidłowości wykonania
przedmiotu zamówienia oraz ich przekazanie Inspektorowi Nadzoru oraz
Zamawiającemu;
16 przekazanie Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu, w dniu przeprowadzenia
odbioru ostatecznego robót, dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości ich
wykonania;
17 uporządkowanie placu budowy i zlikwidowanie zaplecza, w terminie przewidzianym na
wykonanie tych czynności w protokole odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
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oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
wykonanie ewentualnych robót, których konieczność wykonania wyniknie
z
pojawienia się nowych okoliczności, nieznanych i niemożliwych do określenia w chwili
składania ofert, nie objętych dokumentacją przetargową oraz ofertą przetargową, o ile
zostaną pisemnie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego,
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone, na podstawie uzgodnionych z
Zamawiającym kosztorysów, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i
standardów przyjętych przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym.
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeśli
wykonał prace dodatkowe, bez uzyskania jego pisemnej zgody, na wykonanie tych
robót;
roboty zamienne rozliczane będą kosztorysami różnicowymi;
organizowanie i prowadzenie robót w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla
osób przebywających na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 47 z 2003 r.);
zagospodarowania powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, odpadów
zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001r. Dz. U. z 2013 r. poz. 21-pózn. zm. i
Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;
uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym ewentualnej konieczności
wprowadzenia zmian
technologicznych wykonania robót. Wprowadzenie zmian
technologii wykonania przedmiotu zamówienia, bez zgody Zamawiającego obciąża
Wykonawcę;
§ 6.
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:
- ..................................................................................................................
- ..................................................................................................................
2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona
sam / sam, za wyjątkiem robót w zakresie………………….., które zostaną wykonane
przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający
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zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania projektu umowy zgłasza w formie pisemnej
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez
Zamawiającego;
3)

umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności
zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy.
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada
zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, o której
mowa w ust.8, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w
przypadkach, o których mowa w ust. 6.
10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w
ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o
wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, jako niepodlegające niniejszemu
obowiązkowi. Nie podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, również umowy
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy paliw.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 1, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i

Strona 42 z 60

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni
od wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Przepisy ust. 4 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów
płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej
zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez
Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu
wymagalnego wynagrodzenia.
Zamawiający dokona 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.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.
15. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od
dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, 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.
20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
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21. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie
traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie
stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
22. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje
własne.
23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 15% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia
publicznego przez zamawiającego.
24. Ceny robót realizowanych przez Podwykonawcę nie mogą przekroczyć cen określonych
w ofercie przez Wykonawcę za dany zakres robót.
25. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawców.
26. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku
do robót realizowanych przez Podwykonawców.
27. Umowy z podwykonawcami winny zawierać ceny stanowiące podstawę rozliczenia
Wykonawcy z podwykonawcami. Ceny usług realizowanych przez podwykonawcę nie
mogą przekraczać cen określonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres robót
budowlanych, dostaw i usług.
28. Dokonanie przez Wykonawcę wszelkich należnych podwykonawcom płatności,
poświadczone potwierdzonymi za zgodność kopiami faktur i dowodami przelewu oraz
złożonymi oświadczeniami (załączniki 3a i 3b do umowy) przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę, jest warunkiem koniecznym do uruchomienia wynagrodzenia
dla Wykonawcy.
§ 7.
Zastosowane materiały i wyroby
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z nowych materiałów,
które muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
odpowiadające wymogom Dokumentacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszej Umowy.
2. Wykonawca po zakończeniu robót złoży pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogów,
o których mowa w ust.1.
§ 8.
Nadzór nad wykonaniem przedmiotu zamówienia
Nad prawidłowym przebiegiem robót, wynikających z warunków niniejszej Umowy
wyznacza się:
1.
ze strony Zamawiającego, następujące osoby :
1) Robert Kozian – Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
2) Inspektor nadzoru, wskazany przez Zamawiającego.
2. ze strony Wykonawcy:
a) Kierownik budowy: ………………………………z uprawnieniami do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalności …………………,
który złożył oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz wykona
BiOZ, o ile będzie to konieczne.
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§ 9.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej
"zabezpieczeniem", stanowiące 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego
w § 3 ust.1 Umowy tj. ………………. PLN, (słownie złotych: ………………………….).
Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia Umowy.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo, bez zgody Wykonawcy, przeznaczyć zabezpieczenie należytego
wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
O dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 4, Zamawiający powiadamia
Wykonawcę na piśmie.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w
terminach i wysokościach jak niżej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi.
Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, o której mowa w ust 6 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 10.
Odbiór przedmiotu zamówienia
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego, będzie
bezusterkowo, w sposób zgodny z

wykonany

Dokumentacją Techniczną, SIWZ, Ofertą

przetargową Wykonawcy (Kosztorys ofertowy) przedmiot zamówienia.
2. Roboty zanikowe podlegają poszczególnym odbiorom zatwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru po stwierdzeniu ich wykonania bez wad.
3. Poszczególne elementy robót podlegają odbiorom częściowym na podstawie pisemnego
zgłoszenia do odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela.
Zamawiającego i Kierowników robót. Z czynności odbioru częściowego sporządzony
jest protokół odbioru częściowego, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku
odbioru. Protokół odbioru podpisany bez uwag i zastrzeżeń stanowi podstawę do
wystawienia faktury, o której mowa w § 11 ust. 1.
4. Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu gotowość do odbioru
końcowego na piśmie, najpóźniej w terminie określonym w § 2 ust. 1.
5. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia najpóźniej w
terminie 4 dni roboczych od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez
Wykonawcę. Czynności odbioru nie będą trwały dłużej niż 7 dni od daty rozpoczęcia
odbioru.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający
może odmówić odbioru, do czasu ich usunięcia. Usunięcie wad w terminie
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wyznaczonym przez Zamawiającego, ale po terminie określonym w § 2 ust. 1 skutkuje
naliczeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół
odbioru ostatecznego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też
terminy wyznaczone na usunięcie przez Wykonawcę ewentualnych, stwierdzonych w
toku czynności odbioru, wad.
Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze będzie stanowiło
odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia.
Od daty odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia, rozpoczynają swój bieg terminy
zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W terminie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) oświadczenia, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. takie jak
o wykonaniu przedmiotu zamówienia, zgodnie z Dokumentacją Techniczną, SIWZ,
Ofertą przetargową Wykonawcy , zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi
przepisami prawa, a także o zastosowaniu do wykonania przedmiotu zamówienia,
materiałów dopuszczonych do obrotu, zgodnie z określonymi w warunkach
przetargowych
wymaganiami, oraz
inne oświadczenia wymagane przez
Zamawiającego, dotyczące prawidłowego wykonania zamówienia;
2) pisemną gwarancję na wykonane roboty.
Przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru,
przeprowadzi przy udziale Wykonawcy, odbiór
pogwarancyjny przedmiotu
zamówienia zakończony protokołem odbioru pogwarancyjnego.
§ 11.
Rozliczenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia
Ustala się realizację płatności, fakturami częściowymi za odebrane bez wad i usterek,
elementy robót oraz fakturą końcową, jako ostateczne rozliczenie przedmiotu Umowy.
Płatność fakturami częściowymi, możliwa jest maksymalnie do wysokości 80 % wartości
umowy, jednak nie więcej niż wartość robót realizowanych siłami własnymi
Wykonawcy.
Płatność fakturami częściowymi za 2017 rok możliwa jest maksymalnie do 40 % wartości
umownej z całości przedmiotu zamówienia.
Ustala się realizację płatności, fakturą końcową jako rozliczenie przedmiotu zamówienia,
wystawionej na podstawie zatwierdzonego, przez Inspektora Nadzoru, protokołu
odbioru ostatecznego wykonania robót oraz przedłożeniu kopii faktur wraz z dowodami
potwierdzającymi rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcami na warunkach
określonych w § 6.
W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane roboty
Przyjęte bez wad protokołem ostatecznego odbioru, Zamawiający przekaże należności
bezpośrednio na rachunek (-ki) Podwykonawcy (-ów) na co Wykonawca wyraża
niniejszym zgodę.
Rozliczenie ostateczne za wykonany przedmiot zamówienia zostanie dokonane na
podstawie faktury VAT, po dokonaniu odbioru ostatecznego robót, bez wad i usterek,
zgodnie z warunkami określonymi w § 10 Umowy.
Należność za wykonane bezusterkowo roboty, zostanie uregulowana w terminie
30 dni, licząc od daty przekazania Zamawiającemu należnych z tego tytułu faktur.
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7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi
polecenie przelewu określonej kwoty, na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osoby
trzecie. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 12.
Dane stron Umowy do faktur
1. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. W fakturach
należy wpisać jako: nabywcę/płatnika:
Gmina Węgorzewo, ul. Zamkowa 3, 11 – 600 Węgorzewo,
NIP
845-186-28-19,
Regon
790671308
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada
NIP …………………………….. ; REGON …………………… oraz rachunek bankowy
Nr ………………………………………………………………………..
§ 13.
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,3%
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3 ust.1 Umowy, za każdy
dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego
brutto, określonego w § 3, ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do
terminu wyznaczonego na ich usunięcie;
3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn nie leżących po
stronie Zamawiającego lub odstąpienia od Umowy lub rozwiązanie umowy przez
Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10%
wynagrodzenia ryczałtowego brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy.
4) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny
niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót
zgodnie z procedurą określoną w § 6, Wykonawca nie przedłoży do zaakceptowania
projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany, lub Wykonawca nie
przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – karę umowną w wysokości 15 %
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
5) W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokości 50% niezapłaconej należności
6) W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto, o którym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.
7) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
o którym mowa § 6 ust. 6 – karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o
którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
8) W przypadku wykonywania przez podwykonawcę kluczowych części zamówienia
zastrzeżonych przez Zamawiającego do
osobistego wykonania ich przez
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wykonawcę, w wysokości 15 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.
9) za nieprzedłożenie Wykazu osób, o którym mowa w § 20 ust. 2 wraz z
oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę lub jego aktualizacji, o
której mowa w § 20 ust. 3, w wysokości 1 000 zł., za każdy przypadek.
10) za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie kopii umów o
pracę zawartych przez Wykonawcę, o których mowa w § 20 ust. 4 wraz ze zgodami
pracowników na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych w wysokości 300 zł za każdy przypadek. Kara może być
nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia do
wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust.1,
z faktur należnych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość
potrącenia z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tytułem
pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

§ 14.
Udzielona Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany, w ramach niniejszej
Umowy przedmiot zamówienia, na okres ……………miesięcy na wykonane roboty,
liczone w pełnych miesiącach
począwszy od danego miesiąca, w którym
przeprowadzono bezusterkowy odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia.
Strony ustaliły, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi przez okres … lat
od daty odbioru ostatecznego.
Dokument gwarancji określony w załączniku Nr 5 Wykonawca przekaże
Zamawiającemu przed rozliczeniem faktury końcowej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na
zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo,
bez zgody Wykonawcy, zlecić usunięcie wad innemu Wykonawcy, a wynikające z tego
tytułu należności potrącić z kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego Wykonania
umowy.
Jeżeli usunięcie wad przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty w sądzie właściwym dla
siedziby Zamawiającego.
W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego
powiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
3) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy.
Nie powiadomienie o zmianach wymienionych w ust. 7, powoduje przepadek na rzecz
Zamawiającego wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy.
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9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
§ 15.
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w
formie pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Terminy dokonania poszczególnych czynności wskazanych w umowie mogą być
zmienione w następujących sytuacjach :
1) w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu lub realizacji robót budowlanych lub dostaw,
odbiorach robót, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, rozliczeniu inwestycji – o ile
opóźnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych luz zamiennych niezbędnych do wykonania
podstawowego zakresu prac, których realizacja wymaga zmiany terminu wykonania prac,
3) w przypadku zmian w dokumentacji mających wpływ na termin wykonania inwestycji,

4) w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje
osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i
inne organy nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez
Wykonawcę,
5) jeżeli w otoczeniu budowy rozpoczęto realizację robót, które uniemożliwiają
dostęp do placu budowy lub z przyczyn praktycznych, roboty w otoczeniu placu
budowy powinny być wykonane wcześniej.
6) w razie braku możliwości wykonania zamówienia zgodnie z dostarczoną
dokumentacją i przekazanym placem budowy,
7) w przypadku wystąpienia siły wyższej - zmiana wymaga zgody obu stron. Przez siłę
wyższą rozumie się zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od
stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań
wynikających z umowy, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć i którym nie
mogły

przeciwdziałać

poprzez

działanie

z

należytą

starannością

ogólnie

przewidziana dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.
3. Podstawą do ustalenia nowego terminu będzie ilość dni powodująca uzasadnione
wstrzymanie lub przedłużenie wykonywania robót.
4. Oprócz sytuacji wymienionych w art. 144 pzp, Zamawiający dopuszcza również
możliwość dokonania zmian w następujących przypadkach:
1) sytuacji wymienionych w ust. 2
2) dokonania zmian w dokumentacji technicznej,
3) zmiany ceny, gdy:
a) nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT,
b) Zamawiający ograniczy luz rozszerzy zakres zamówienia, wprowadzi zamienne
rozwiązania lub materiały.
- podstawą ustalenia nowej ceny będą niezmienione ceny, stawki i narzuty z
kosztorysu ofertowego.
4) podwykonawstwa – za uprzednią zgodą Zamawiającego :
a) powierzenia podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie
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Wykonawcy,
b) powierzenia podwykonawcom części robót, mimo oświadczenia o samodzielnej
realizacji zamówienia złożonego przez Wykonawcę w ofercie,
5) pozostałym, w szczególności :
a) w przypadku zastosowania materiałów i technologii innych niż określone w
umowie, pod warunkiem, że ich parametry techniczne i jakościowe nie będą
gorsze niż wskazane w umowie - zmiana wymaga zgody obu stron,
b) zmian korzystnych dla Zamawiającego w szczególności obniżenia kosztów
realizacji robót lub podwyższenie standardu realizowanej roboty,
c) nieprzewidywalnym na etapie wszczęcia postępowania, którego wprowadzenie
jest niezbędne do realizacji zamówienia
d) zmiany formy organizacyjno prawnej, przekształcenia lub połączenia wykonawców

e) doprecyzowania zapisów umowy
f) zmian w zakresie określenia górnego pułapu środków określonych w §11 ust. 3
5. Warunki zmian :
1) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
2) uzasadnienie zmian – w szczególności: prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,
obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i
jakościowych robót,
3) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana będzie
wymuszona uchybieniem (np. zbyt późne złożenie odpowiedniego wniosku) lub
naruszeniem umowy przez Wykonawcę.

1.

2.

§16
(Polecenie zmiany)
Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:
1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,
2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,
3) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo –
finansowym kolejności wykonania robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać
każde z powyższych poleceń,
4) rezygnację z części robót,
a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.
Wydane przez Zamawiającego polecenia, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze
umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na wniosek
Wykonawcy - terminu zakończenia robót oraz w przypadku określonym w ust . 1 pkt 2 i
4 zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 15 umowy.

§ 17
Warunki odstąpienia od Umowy i rozwiązania umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy :
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1) wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia, należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania zrealizowanej
części Umowy;
2) Jeśli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania
przedmiotu umowy, a w szczególności:
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonania robót wynikających z niniejszej Umowy
w ciągu 10 dni od daty protokolarnego
przekazania placu budowy oraz
Dokumentacji Technicznej przez Zamawiającego,
2) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, niezgodnie z Dokumentacją Techniczną,
SIWZ, Ofertą przetargową, a także obowiązującymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej, w sposób nienależyty i nieterminowy.
3) Wykonawca przerwał realizację robót na okres powyżej 10 dni i nie podejmuje ich
realizacji, pomimo pisemnego wezwania do ich wykonania przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiającego;
4) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie
gwarantuje to wykonania prac w umownym terminie.
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z Dokumentacją
projektową,
dokumentacją
przetargową,
wskazaniami
Zamawiającego lub niniejszą umową,
6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części.
7) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności o
których mowa w § 6;
8) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 15, lub
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 15% wartości
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania, Wykonawcę oraz Zamawiającego
obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego czynności odbioru robót
przerwanych oraz robót zabezpieczających,
3) Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół odbioru wykonanych na dzień odstąpienia od Umowy robót,
który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone, a o ile tego nie wykona Zamawiający dokona
tego samodzielnie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę.

5) Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych i dokona zapłaty należnego
Wykonawcy wynagrodzenia, wg stanu przyjętego z dnia odstąpienia, określonego
w protokole odbioru robót, przez Inspektora Nadzoru,
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6) Zamawiający przejmie z chwilą ostatecznego i bezusterkowego odbioru wykonanych
robót, przekazany przez Wykonawcę plac budowy.
§ 18.
(Cesja)
1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji,
przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak
również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców,
których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą
przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.
3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiającego są względem Zamawiającego bezskuteczne.

1.

2.

3.
4.

§ 19
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiązany jest, do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, na czas realizacji robót objętych Umową.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio
z wykonawstwem robót,
2) odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, przedłoży do wglądu
Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do czasu przedłożenia
dokumentów, o których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako
powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do
zmiany terminu zakończenia robót.

§ 20.
(Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę)
1. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie
realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:
a) wykonywanie robót ziemnych (ręczne i mechaniczne);
b) profilowanie i zagęszczanie podłoża;
c) mechaniczne układanie warstw nawierzchni;
d) roboty ciesielskie i stolarskie.
Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie
realizowany przedmiot umowy.
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
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czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane 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.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
a) 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;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (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;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w
wysokości określonej w § 13, ust.1 pkt 9) i 10) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 21
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, związane wykonywaniem niniejszej Umowy, strony będą rozstrzygać,
w pierwszej kolejności na drodze porozumienia.
2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez Strony niniejszej Umowy
porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy Ustawy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa zamówień
publicznych.
§ 22.
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki :
1. Dokumentacja techniczna: Plan Sytuacyjny, STWiOR, przedmiar robót,
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem ofertowym.
4. Karta gwarancyjna / Gwarancja jakości/.
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Załącznik Nr 4 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości)
dotyczy realizacji robot budowlanych w ramach zadania pn. : „ Zagospodarowanie terenu
przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty na cele turystyczne ” gmina Węgorzewo.
GWARANTEM jest: ……………………………………………………………………………
NIP: …………………………, Regon: …………………………, zwany dalej Wykonawcą .
UPRAWNIONYM z tytułu gwarancji jest:
Gmina Węgorzewo, NIP 845 – 186 – 28 - 19,
zwana dalej Zamawiającym.

Regon 79 06 71 308

1. Przedmiot i termin gwarancji.
1) Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na roboty z zakresu zadania pod
nazwą jak wyżej.
2) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za
cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane wspólnie jak i przez
podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację
wszystkich zobowiązań, o których mowa w pkt 2.2.
3) Termin gwarancji wynosi ….. miesięcy na wykonane roboty budowlane po dacie odbioru
końcowego przedmiotu Umowy.
2. Obowiązki i uprawnienia stron
1) W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający
jest uprawniony do:
a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy;
b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;
c) żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione
straty, jak i utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na
skutek wystąpienia wad;
d) żądania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę
rzeczy na wolną od wad w wysokości określonej w umowie;
e) żądania od Wykonawcy odszkodowania za nieterminowe usunięcia
wad/wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary
umownej, o której mowa w lit. d).
2) W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy
Wykonawca jest zobowiązany do:
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady,
przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy
wchodzącej w zakres
przedmiotu Umowy na wolną od wad;
b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy
na wolną od wad;
c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1 lit. c);
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d)zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 lit. d);
e) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1 lit. e).
3) W przypadku, jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający
będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowana w pełnej wysokości.
4) Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez
to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy
na wolną od wad.
3. Przeglądy gwarancyjne
1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, co 12 miesięcy w okresie
obowiązywania niniejszej gwarancji. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu
gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcy a na piśmie z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
2) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawcę.
3) Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję
przeglądową.
4) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół
Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiającego i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiający niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.
4. Tryby usuwania wad
1) Wykonawca obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej
wady wg niżej przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych:
a) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wykrytej wadzie w terminie niezwłocznym od
jej wykrycia w sposób określony w pkt. 5.
b) Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia i określi sposób wykonania naprawy w
terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o wykrytej wadzie.
c) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie określonym przez
Zamawiającego. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie
strony protokołu odbioru prac z usuwania wad.
5. Komunikacja .
1) O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Wykonawcy i potwierdza zgłoszenie faksem oraz pocztą elektroniczną (email) na wskazane nr telefonów i adresy. W zawiadomieniu Zamawiający podaje rodzaj
występującej wady. Dokonujący zgłoszenia sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy
z Wykonawcą. Przedstawiciel Zamawiającego wydaje polecenie Wykonawcy usunięcia
wady. Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie zgłoszenia wg
czasu reakcji jak w pkt 4.1 i określić sposób usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów
określonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za
pośrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Wykonawcy o wadzie
/awarii/ usterce nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający
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wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer Wykonawcy. Zarówno Zamawiający jak i
Wykonawca sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania,
przyjmowania zgłoszeń o Wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o Wadach.
2)Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3) Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:
Urząd Miejski w Węgorzewie , ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo
4) O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 5.2 i 5.3 strony
obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doręczoną.
5) Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub
likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
6. Postanowienia końcowe
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy.
3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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Załącznik nr 5 a do umowy

….........................................
(podwykonawca)
OŚWIADCZENIE
Reprezentując
…....................................................................................................................................
(nazwa firmy podwykonawcy – adres)
będącego Podwykonawcą
…………..……………….….....................................................................................................
(nazwa firmy wykonawcy)
w zakresie
…..........................................................................................................................................
(rodzaj pracy)
na zadaniu
…..........................................................................................................................................
realizowanym w ramach umowy nr .............................................. z dnia …...................
zawartej przez Zamawiającego tj. Gminę Węgorzewo z
………………………………………………………………………………………………….
….................................................................................................................................................
( nazwa Wykonawcy)
Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy
…....................................................................................................................................... w
kwocie …........................................................ słownie zł: ........................................................
…...................................................................................................................................................
......... za prace wykonane w okresie od ….......................................... do
…............................................... netto: ….......................................... podatek VAT
…................................ brutto: …......................................... zgodnie z fakturą VAT/
rachunkiem nr …....................................... z dnia ….................................
oraz
protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Kopie protokołu załączam.

….........................................
(podpis)
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Załącznik nr 5 b do umowy
….........................................
(dalszy podwykonawca)
OŚWIADCZENIE
Reprezentując
…....................................................................................................................................
(nazwa firmy dalszego podwykonawcy – adres)
będącego Podwykonawcą
…………………………….….....................................................................................................
(nazwa firmy podwykonawcy)
w zakresie
…..........................................................................................................................................
(rodzaj pracy)
na zadaniu
…..........................................................................................................................................
realizowanym w ramach umowy nr …............................................. z dnia .......................
zawartej przez Zamawiającego tj. Gminę Węgorzewo z
….................................................................................................................................................
( nazwa Wykonawcy)
Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy
…................................................................................................................................ w kwocie
…........................................................ słownie zł: …............................................................
…...................................................................................................................................................
......... za prace wykonane w okresie od ….......................................... do
…................................................ netto: ….......................................... podatek VAT
…................................ brutto: …....................... zgodnie z fakturą VAT/ rachunkiem nr
…....................................... z dnia ….................................. oraz protokołem wykonanych
prac, podpisanym przez kierownika budowy, kierownika robót podwykonawcy i
inspektora nadzoru.
Kopie protokołu załączam.
….........................................
(podpis)
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WZÓR GWARANCJI
ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Gwarancja należytego zabezpieczenia wykonania umowy
Do: .................................................................................................................
............................................................................................. w, ...................................................
(nazwa banku, Firmy Ubezpieczeniowej)
(siedziba)
zwany dalej Gwarantem udziela gwarancji na rzecz
……………………………………..............................................................................................,
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na ..............................................
.…………………………………………………………………………………………… przez
...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………..(nazwa Wykonawcy)
na sumę ...................... (kwota gwarancji) słownie: …………………………………….
Niniejszym potwierdzamy, że jesteśmy Gwarantem i przyjmujemy odpowiedzialność wobec
Państwa, w imieniu Wykonawcy i Zobowiązujemy się wypłacić Państwu, nieodwołalnie
i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie, każdej kwoty lub kwot do ich łącznej maksymalnej
wysokości: .........................PLN (słownie :……………………………………………….)bez konieczności
przedstawienia przez Państwa dowodów, podstaw lub powodów żądania przez Państwa sumy
określonej powyżej.
Niniejszym rezygnujemy z konieczności żądania przez Państwa spłaty w/w: zadłużenia od
Wykonawcy przed przedstawieniem nam Państwa żądania.
Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy lub
zakresu Robót, które mają być wykonane lub któregokolwiek z dokumentów Umowy, uzgodnienie
pomiędzy Państwem a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej
w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadomienia nas o tego
typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.
Niniejsza gwarancja jest nieodwołalna i będzie ważna do dnia: - ............................ zł (100 %
wartości kwoty gwarancji) - do dnia ................. (30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane ). Z kwoty j.w. w terminie do .............. (30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane) zostanie zwolniona
wartość ............... zł (70 % wartości kwoty gwarancji). Kwota ta stanowi zabezpieczenie zgodnego
z umową wykonania robót.
Pozostała kwota ................. zł. (30 % wartości kwoty gwarancji) stanowiąca zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi zostanie zwolniona w terminie do ................... (nie później niż 15 dni po upływie
okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości).
Jakiekolwiek roszczenie na podstawie niniejszej Gwarancji musi być wniesione na adres
wystawiającego Gwarancję do wymienionej daty włącznie.
Niniejsza Gwarancja Wykonania powinna być zwrócona Gwarantowi po upływie terminu jej
ważności.

Podpis i pieczęć Gwaranta
...............................................................................................................
Nazwa Banku / Firmy Ubezpieczeniowej
...........................................................................................
Adres
............................................................................................................................................
Data ......................................
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