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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu zwana dalej „Zamawiającym''

Nazwa: Zakład Obsługi gminy w Rzekuniu

Adres: ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

Adres poczty elektronicznej:  zog@rzekun.net

Strona internetowa: www.rzekun.pl/zaklad-obslugi-gminy.html

Numer telefonu: 29 643 20 55

Numer faksu:  29 643 20 35

godziny urzędowania: wtorek 7:45 do 17:00

poniedziałek, środa i czwartek 7:45 do 15:45

piątek 7:45 do 14:30

adres skrzynki ePUAPu: /zog/SkrytkaESP 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-262f4a57-a468-11ec-baa2-b6d934483bfb

Numer referencyjny: 2022/BZP 00086982/01 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia

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

04.05.2016,  str.  1),  dalej  „RODO”,  informuję,  że:  1.  administratorem  Pani/Pana  danych

osobowych jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu z siedzibą przy ul.  Kolonia 1B, 07-411

Rzekuń email zog@rzekun.net,

2. do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został wyznaczony inspektor ochrony

danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iodo@rt-net.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 14 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z późn. zm.), dalej

„ustawa Pzp”; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6.  obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
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7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych

Pani/Pana dotyczących;  − na podstawie art.  16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana

danych  osobowych;  −  na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa

w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit.  b, d lub e RODO prawo do

usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa

w art.  20  RODO;  −  na  podstawie  art.  21  RODO prawo sprzeciwu,  wobec przetwarzania

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

1. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie

podstawowym (bez negocjacji) na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia  11 września

2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.1129 z późn.zm.)

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia

negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość  przedmiotowego zamówienia  nie  przekracza progów unijnych o

jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.  

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

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

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p. 

8. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę

lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez

zamawiającego  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia,  jeżeli  wykonanie  tych

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) 

9. .Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia

na  podstawie  stosunku  pracy  zostały  określone  we  wzorze  umowy  stanowiącymi

odpowiednio Załącznik nr 4 do SWZ. 

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o

których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p. 
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rodzaj zamówienia: Usługi  Roboty budowlane

2. Przedmiot zamówienia

2.1.  Zakres  zadania  obejmuje  dostawę,  przygotowanie  podłoża  poprzez  wyrównanie  

i  wyprofilowanie  oraz  rozplantowanie  mieszanki  żwirowej  przez  Wykonawcę  w  miejscu

wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się na terenie gminy Rzekuń.

2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie naprawy z materiałów własnych Wykonawcy

tj.  kruszyw wraz z ich załadunkiem, transport materiałów na miejsce robót wskazane przez

przedstawiciela  Zamawiającego,  wyładunek,  równanie  nawierzchni  drogi  z  nadaniem  jej

odpowiedniej geometrii (spadków).

2.3 Naprawa drogi polegała będzie zarówno na:

2.3.1 miejscowym (punktowym) rozłożeniu warstwy wbudowywanego kruszywa,  zasypaniu

dziur,  wyrw  i  nierówności  występujących  w  drogach  z  równoczesnym  wyrównaniem,

wyprofilowaniem kruszywa na naprawianych odcinkach dróg,

2.3.2  ciągłym  rozłożeniu  warstwy  kruszywa  na  całej  szerokości  i  długości  naprawianego

odcinka drogi, wyrównaniu rozłożonego kruszywa, wyprofilowaniu. 

2.4 Zamawiający  zastrzega sobie  wyłączne prawo do ustalenia ilości  kruszywa i  sposobu

naprawy  drogi  z  uwzględnieniem  każdorazowo  warunków  i  uszkodzeń  drogi.  Wskazania

Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności dotyczącej niezastosowania

odpowiedniej  ilości  kruszywa.  W celu wyłączenie  swojej  odpowiedzialności  za nienależyte

wykonanie  zlecenia  wskutek  zastosowania  nienależyte  ilości  kruszywa,  Wykonawca  jest

zobowiązany uprzednio powiadomić Zamawiającego pisemnie o potrzebie zastosowania ilości

kruszywa większej niż Zamawiający wskazał w zleceniu. 

2.5  O  konieczności  przystąpienia  do  wykonania  robót  budowlanych  Zamawiający  będzie

każdorazowo  informował  Wykonawcę  poprzez  wystawienie  zlecenia  szczegółowego

zawierającego informacje o miejscu,  sposobie  i zakresie wykonania naprawy.

2.6 Przewidywana wielkość zamówienia wynosi do:

a) mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5 w ilości 4.000,00 ton,

 b) pospółka drogowa w ilości 2.800,00 ton.

Określone  ilości  planowanych  robót  są  ilościami  szacunkowymi,  zostały  określone  na

podstawie danych z ubiegłego roku i służą jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty i jako

takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń

co do ilości rzeczywistych robot zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w

sprawie  niniejszego  zamówienia  publicznego.  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  za

faktycznie wykonane prace wg cen jednostkowych zaproponowanych w ofercie. Rzeczywiste

ilości  realizowanych  w  trakcie  umowy  robót  będą  wynikały  z  aktualnych  potrzeb
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Zamawiającego. 

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  ograniczenia  lub  rozszerzenia  przedmiotu  umowy w

zakresie ilościowym i asortymentowym, w zależności od bieżących potrzeb oraz możliwości

finansowych  Zamawiającego. 

2.7  Podstawą  do  wykonywania  robót  będą  pisemne  zlecenia  wystawiane  przez

Zamawiającego. 

W każdym zleceniu zostanie określony zakres robót, to jest lokalizacja miejsca naprawy, ilość

potrzebnego kruszywa,  sposób wykonania robót  oraz termin wykonania. 

Termin wykonania prac będzie ustalany z uwzględnieniem następujących założeń:

2.7.1 zlecenia standardowe 

- przystąpienie wykonawcy do wykonywania robót – do 5 dni roboczych od daty otrzymania

zlecenia 

-  zakończenie robót: maksymalnie do 30 dni roboczych od daty przystąpienia wykonawcy do

wykonywania robót

2.7.2 zlecenia awaryjne:

- czas przystąpienia do realizacji zlecenia awaryjnego wynosi maksymalnie do 24 godzin od

otrzymania zlecenia (telefonicznie, mailem, dostarczonego na piśmie)

- zakończenie zlecenia awaryjnego do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia.

Bez dyspozycji (zlecenia) Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnej usługi

oraz zwiększać zakresu usług zleconych.

2.8 Wymagania stawiane wykonawcom:

2.8.1.  Przedmiot  zamówienia  wykonywany  będzie  na  podstawie  zleceń  szczegółowych

wystawianych  przez  Zamawiającego  określających  lokalizację,  sugerowany  sposób

wykonania naprawy i przewidywaną ilość potrzebnych materiałów. Wyżej wymieniona treść

zlecenia wystawiana przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za

należyte  wykonanie  zlecenia  poprzez  wybór  należytej  metody  naprawy  oraz  ilości

niezbędnych  materiałów.  Celem  zwolnienia  się  od  odpowiedzialności  związanej  z

nienależytym  wykonaniem  zlecenia  polegającym  na  wyborze  nieodpowiedniej  metody

naprawy  lub  ilości  materiałów,  Wykonawca jest  zobowiązany  pisemnie  powiadomić  przed

podjęciem  robót  Zamawiającego  o  nieprawidłowej  metodzie  lub  ilości  materiałów

przewidzianej zleceniem i otrzymać od niego pisemne potwierdzenie warunków zlecenia lub

zgodę na modyfikację. 

2.8.2 Wszystkie materiały oraz urządzenia stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu

zleceń  muszą  odpowiadać  obowiązującym  normom,  posiadać  świadectwa  jakości  oraz

badania składu.

2.8.3 Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, po zakończeniu prac powiadomić pisemnie

Zamawiającego o gotowości do odbioru robót, poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót.

2.8.4 Zamawiający wymaga, aby wykonawca był w stanie prowadzić prace równocześnie w

co najmniej dwóch różnych lokalizacjach.
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2.8.5 Wykonawca nie może odmówić wykonania zlecenia Zamawiającego.

2.8.6 Niezależnie od przedmiotu zamówienia, w cenę jednostkową należy wliczyć wszystkie

pozostałe  koszty,  w  tym  koszty  robót  gdzie  indziej  nieokreślonych,  koszty  prac

przygotowawczych, koszty oznakowania terenu prowadzenia robót, koszty utrzymania i pracy

sprzętu budowlanego, wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia robót itp.

2.8.7  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonywania  robót  w  sposób  zapewniający

zachowanie  terminów określonych  w umowie.  Niedotrzymanie  terminów robót  skutkowało

będzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z zapisami umowy.

2.8.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami

technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia oraz z zasadami sztuki

budowlanej  i  normami  przy  zachowaniu  przepisów BHP,  przy  maksymalnym ograniczeniu

uciążliwości prowadzenia robót dla najbliższego otoczenia.

2.8.9  Wymagana  jest  należyta  staranność  wykonawcy  przy  realizacji  zobowiązań

wynikających z umowy.

2.8.10 Wykonawca zobowiązany jest  zapewnić podczas wykonywania robót  czynny udział

osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, które będą zobowiązane do kierowania robotami – jeżeli udział

osób posiadających stosowne uprawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

2.8.12  Transport  materiałów  na  plac  budowy  oraz  dostarczenie  i  eksploatacja  maszyn  i

urządzeń obciążają wykonawcę

2.8.13  Wykonawca  zabezpiecza teren  robót  mając  w  szczególności  na  względzie  mienie

Zamawiającego i własne oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla osób postronnych.

Wykonawca  zobowiązany  jest  na  własny  koszt  zabezpieczyć  urządzenia,  sprzęt  oraz

materiały.

2.8.14 Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo

swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obszarze prowadzonych robót.

2.8.15 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego

lub podwykonawców, w szczególności w zakresie infrastruktury technicznej zlokalizowanej w

pasie drogowym.

2.8.16 Zamawiający nie zapewnia dostępu do mediów: wody, kanalizacji sanitarnej, energii

elektrycznej. Wykonawca musi przewidzieć zaopatrzenie się w niezbędne media we własnym

zakresie.

2.8.17 Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót

wraz  z  terenem  przyległym  i  doprowadzenia  terenu  do  należytego  stanu  i  porządku.

Wykonawca  zapewnia  we  własnym  zakresie  wywóz  i  utylizację  odpadów  budowlanych

(śmieci, gruz i inne) po konsultacji z Zamawiającym.

2.8.18 Dodatkowe  ustalenia  i  decyzje  dotyczące  wykonywania  przedmiotu  zamówienia

uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

2.8.19  Za  termin  wykonania  umowy,  przyjęty  dla  określenia  uprawnień  Zamawiającego  z

tytułu  naliczenia  kar  umownych  z  tytułu  zwłoki  w  wykonaniu  umowy,  przyjmuje  się  datę
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zgłoszenia  gotowości  do  odbioru,  pod  warunkiem,  że  czynności  odbiorowe,  dokonane  w

odpowiedzi na powyższe zgłoszenie, zakończą się podpisaniem protokołu odbioru robót.

2.8.20 Do czynności odbiorowych Zamawiający przystąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia

wpływu do siedziby Zamawiającego pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

2.8.21 Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych prowadzonych przez Zamawiającego zostaną

ujawnione istotne wady przedmiotu umowy lub jego niekompletność, Zamawiający powiadomi

o tym fakcie wykonawcę i  wyznaczy termin do usunięcia nieprawidłowości lub braków. W

takiej sytuacji podpisanie protokołu odbioru końcowego możliwe będzie po usunięciu wad.

2.8.22  Zamawiający  ma  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  zgłoszenia  gotowości  do

odbioru,  jeżeli  znane mu będą fakty,  świadczące o tym,  że w dniu  zgłoszenia  przedmiot

umowy posiada istotne wady lub jest niekompletny. Termin zgłoszenia gotowości do odbioru

końcowego, wobec którego Zamawiający wniósł uzasadniony sprzeciw, nie stanowi terminu

wykonania umowy

2.8.23 Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, które wynosić będą:

1) 1 miesiąc od daty dokonania obioru na:

- profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką;

- remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków kruszywem 

2.8.24  Wykonawca  na  wbudowane  materiały  dostarczy  świadectwo  jakości   i  deklaracje

zgodności.

2.8.25  Wykonawca  podczas  fakturowania  powinien  udokumentować  pochodzenie

wbudowanego  materiału  (np.  posiada  koncesje  na  wydobywanie  kruszyw  lub  pisemne

oświadczenie innego podmiotu wraz z podpisaną umową na udostępnienie tego materiału).

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

45 23 31 41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział zamówienia na części

spowodowałaby trudności organizacyjne oraz techniczne. 

5.Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  wariantowych  oraz  w  postaci  katalogów

elektronicznych.

6.Zamawiający nie przewiduje zastosowania do wyboru oferty aukcji elektronicznej

7.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

V. WIZJA LOKALNA

1.Zamawiający  informuje,  że  złożenie  oferty  nie  musi być  poprzedzone  odbyciem  wizji

lokalnej w terenie.

VI.PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcy

(podwykonawcom). 
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2. Zamawiający  nie  zastrzega obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę

kluczowych części zamówienia.

3. Zamawiający  wymaga,  aby  w  przypadku  powierzenia  części  zamówienia

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie)

nazwy (firmy) tych podwykonawców.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w terminie do 31.12.2022 r. 

2.Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze

umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki

dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej  lub

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

a) jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej

działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę  gwarancyjną  nie

mniejszą niż 200 000 zł 

3. Zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek  ten  zostanie  uznany  za  spełniony  jeżeli  Wykonawca  będzie  dysponował
potencjałem  technicznym  –  sprzętem  przewidzianym  do  realizacji  zamówienia,
mianowicie będzie posiadał następujące pojazdy (Załącznik 3) :

a) koparko-ładowarkę, 
b) samochód samowyładowczy o ładowności powyżej 5 ton, 
c) równiarkę samojezdną, 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada

wymaganych zdolności,  jeżeli  posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w

szczególności  zaangażowanie  zasobów technicznych lub  zawodowych  wykonawcy  w

inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  wykonawcy  może  mieć  negatywny  wpływ  na

realizację zamówienia.
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5. Zamawiający,  w  stosunku  do  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej dopuszcza

możliwość łącznego spełniania warunku przez Wykonawców.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się  Wykonawców,  w stosunku do

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2)  w art. 109 ust 1 pkt 1,4 tj.

a) który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w

art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem

terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

b) w stosunku do którego otwarto likwidację,  ogłoszono upadłość,  którego aktywami

zarządza  likwidator  lub  sąd,  zawarł  układ  z  wierzycielami,  którego  działalność

gospodarcza  jest  zawieszona  albo  znajduje  się  on  w  innej  tego  rodzaju  sytuacji

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej

procedury;

3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p. 

X. OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY,  JAKIE  ZOBOWIĄZANI  SĄ  DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W  CELU  POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW  UDZIAŁU  W

POSTĘPOWANIU  ORAZ  WYKAZANIA  BRAKU  PODSTAW  WYKLUCZENIA

(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

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

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do

wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;

2. Informacje  zawarte  w  oświadczeniu,  o  którym  mowa  w  pkt  1  stanowią  wstępne

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki  udziału w

postępowaniu.

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
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1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności

do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  w rozumieniu  ustawy z dnia  16.02.2007 r.  o  ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył

odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami

lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego

do tej samej grupy kapitałowej - (załącznik nr 5 do SWZ)

2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł

3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym

mowa w art.  125  ust.  1  p.z.p.  w  zakresie  odnoszącym się  do  podstaw  wykluczenia

wskazanych  w  art.  108  ust.  1  pkt  3-6  p.z.p.  oraz  w  zakresie  podstaw  wykluczenia

wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 p.z.p.  - wzór oświadczenia stanowi (Załącznik nr

6 do SWZ.)

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) 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,  o  ile

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane

umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest  oświadczenie,  którego treść odpowiada

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

6. Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do  złożenia  podmiotowych  środków  dowodowych,

które  zamawiający  posiada,  jeżeli  wykonawca  wskaże  te  środki  oraz  potwierdzi  ich

prawidłowość i aktualność.

7. W  zakresie  nieuregulowanym  ustawą  p.z.p.  lub  niniejszą  SWZ  do  oświadczeń  i

dokumentów  składanych  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu  zastosowanie  mają  w

szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów

lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych

oraz  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego lub konkursie.
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XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  polegać  na

zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  podmiotów  udostępniających  zasoby,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na

zdolnościach  podmiotów  udostępniających  zasoby,  jeśli  podmioty  te  wykonają

świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów  udostępniających

zasoby,  składa,  wraz  z  ofertą,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  do

oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  danego

zamówienia  lub  inny  podmiotowy  środek  dowodowy  potwierdzający,  że  wykonawca

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  podmioty  udostępniające

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec

tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5. Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  podmiotu  udostępniającego  zasoby  nie

potwierdzają  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub

zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy  wykluczenia,  zamawiający  żąda,  aby

wykonawca w terminie  określonym przez  zamawiającego zastąpił  ten  podmiot  innym

podmiotem lub podmiotami  albo wykazał,  że samodzielnie  spełnia  warunki  udziału  w

postępowaniu.

6. UWAGA:  Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli  na etapie składania

ofert  nie  polegał  on  w  danym  zakresie  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów

udostępniających zasoby.

7. Wykonawca,  w  przypadku  polegania  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów

udostępniających  zasoby,  przedstawia,  wraz  z  oświadczeniem,  o  którym  mowa  w

Rozdziale  X  ust.  1  SWZ,  także  oświadczenie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie

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

zasoby,  zgodnie  z katalogiem  podmiotowych  środków  dowodowych  określonych  w

Rozdziale X SWZ.

XII. NFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  O

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
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reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo

winno być załączone do oferty. 

2. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.

Oświadczenia  te  potwierdzają  brak  podstaw  wykluczenia  oraz  spełnianie  warunków

udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału

w postępowaniu.

3. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  dołączają  do  oferty

oświadczenie,  z  którego  wynika,  które  roboty  budowlane  wykonają  poszczególni

wykonawcy.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.   Zamawiający,  w  stosunku  do  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o     

 udzielenie  zamówienia,  w  odniesieniu  do  warunku  dotyczącego  zdolności     

 technicznej  lub  zawodowej  –  dopuszcza  łączne  spełnianie  warunku  przez  

  Wykonawców.

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

1. Komunikacja  w  postępowaniu  w  tym  składanie  ofert,  wymiana  informacji  oraz

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między  zamawiającym a wykonawcą,  z

uwzględnieniem  wyjątków  określonych  w  ustawie  p.z.p.,  odbywa  się  przy  użyciu

środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się

środki  komunikacji  elektronicznej  zdefiniowane w ustawie  z  dnia  18  lipca  2002 r.  o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344, Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

2. Ofertę,  oświadczenia,  o  których  mowa w art.  125  ust.  1  p.z.p.,  podmiotowe  środki

dowodowe,  pełnomocnictwa,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby

sporządza się  w postaci  elektronicznej,  w  ogólnie  dostępnych formatach danych,  w

szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie

o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym. 

3. W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym  a

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/,  ePUAPu,  oraz  poczty  elektronicznej

hparzych@rzekun.net

4. Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
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ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania

oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do komunikacji".

5. Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów

elektronicznych,  elektronicznych  kopii  dokumentów  i  oświadczeń  oraz  informacji

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu

miniPortal  oraz  Warunkach korzystania z  elektronicznej  platformy usług administracji

publicznej (ePUAP).

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:

„Formularz  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku"  i  „Formularza  do

komunikacji" wynosi 150 MB.

7. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się

datę ich przekazania na ePUAP.

8. Dane  postępowanie  można  wyszukać  również  na  Liście  wszystkich  postępowań  w

miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki

Postępowania.

9. W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym a

Wykonawcami  w  szczególności  składanie  oświadczeń,  wniosków  (innych  niż

wskazanych w Rozdziale 14 ust.6), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa

się  elektronicznie  za  pośrednictwem  dedykowanego  formularza:  „Formularz  do

komunikacji"  dostępnego  na  ePUAP  oraz  udostępnionego  przez  miniPortal.  We

wszelkiej  korespondencji  związanej  z  niniejszym  postępowaniem  Zamawiający  i

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania)

10. Zamawiający  może  również  komunikować  się  z  Wykonawcami  za  pomocą  poczty

elektronicznej, email hparzych@rzekun.net

11. Dokumenty  elektroniczne,  składane  są  przez  Wykonawcę  za  pośrednictwem

„Formularza  do  komunikacji"  jako  załączniki.  Zamawiający  dopuszcza  również

możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na

wskazany w pkt  10 adres email.  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych

musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.

U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia

23  grudnia  2020  r.  w  sprawie podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  innych

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Hubert Parzych tel.

534-537-000, e-mail: hparzych@rzekun.net

12. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się

numerem przedmiotowego postępowania. 
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13. Wykonawca może zwrócić  się  do  zamawiającego  z  wnioskiem o  wyjaśnienie  treści

SWZ.

14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na

2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o

wyjaśnienie  treści  SWZ  wpłynął  do  zamawiającego  nie  później  niż  na  4  dni  przed

upływem terminu składania odpowiednio ofert. 

15. Jeżeli  zamawiający  nie  udzieli  wyjaśnień  w  terminie,  o  którym  mowa  w  ust.  14,

przedłuża  termin  składania  ofert  o  czas  niezbędny  do  zapoznania  się  wszystkich

zainteresowanych  wykonawców  z  wyjaśnieniami  niezbędnymi  do  należytego

przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie

wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 14 zamawiający nie ma obowiązku udzielania

wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

16. Przedłużenie terminu składania ofert,  o  których mowa w ust.15 nie  wpływa na bieg

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

17. Skróty użyte w SWZ oznaczają:

a)  1. – ustęp

b) 1) - punkt

c)  I-  rozdział   

XIV. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT  ORAZ  WYMAGANIA  FORMALNE

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z  Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli

dotyczy);

3) dokumenty,  z  których  wynika  prawo  do  podpisania  oferty;  odpowiednie

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 

4) Wykaz posiadanego sprzętu (załącznik nr 3 do SWZ)

4. 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.  W  celu  potwierdzenia,  że  osoba

działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający

żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 
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5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory

w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone

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

6. Wykonawca  składa  ofertę  za  pośrednictwem  „Formularza  do  złożenia,  zmiany,

wycofania oferty lub wniosku"  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty

Wykonawca  zobowiązany  jest  podać  adres  skrzynki  ePUAP,  na  którym prowadzona

będzie korespondencja związana z postępowaniem.

7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

8. Ofertę  składa  się,  pod  rygorem  nieważności,  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

9. Sposób  złożenia  oferty,  w  tym  zaszyfrowania  oferty  opisany  został  w  „Instrukcji

użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

10. Jeżeli  dokumenty  elektroniczne,  przekazywane  przy  użyciu  środków  komunikacji

elektronicznej,  zawierają  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w

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

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych

informacji,  przekazuje  je  w  wydzielonym  i  odpowiednio  oznaczonym  pliku,  wraz  z

jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  „Załącznik  stanowiący  tajemnicę

przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik

zaszyfrować. 

11. Do  oferty  należy  dołączyć  oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu,  spełnianiu

warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji,  w  zakresie  wskazanym  w

formie elektronicznej   lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub

podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

12.   Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

13. Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  wycofać  ofertę  za

pośrednictwem  „Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku"

dostępnego  na  ePUAP i  udostępnionego  również  na  miniPortalu.  Sposób  wycofania

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika" dostępnej na miniPortalu.

14. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany

ani wycofać złożonej oferty.

15. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

16. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.

11 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z

2020r.  poz.  1913 ze zm.),  Wykonawca powinien nie później  niż w terminie składania

ofert,  zastrzec,  że  nie  mogą  one  być  udostępnione  oraz  wykazać,  iż  zastrzeżone

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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17.  Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z

tłumaczeniem na język polski.

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

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1.  Wykonawca  podaje  cenę  za  realizację  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  ze  wzorem
Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ

2. W formularzu ofertowym należy podać co najmniej cenę netto, stawkę podatku VAT oraz
cenę brutto. 

3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich (PLN).

5. Cena powinna zawierać wszystkie koszty wykonania całości Zamówienia.

6. Do porównania ofert będą brane pod uwagę ceny brutto w PLN.

7. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.

8. W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, iż zachodzi podejrzenie, ze wykonawca zaoferował
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 224  1 PZP, zwróci
się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. W danym postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium.;

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku gdy  wybór  najkorzystniejszej  oferty  nie  nastąpi  przed upływem terminu

związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania

ofertą zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu

związania  ofertą  wymaga  złożenia  przez  wykonawcę  pisemnego  oświadczenia  o

wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
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XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 23.03.2022 r. do godziny 10:00.

2. O  terminie  złożenia  oferty  decyduje  czas  pełnego  przeprocesowania  transakcji  na

Miniportalu.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2022 r. o godzinie 10:30  

4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego

postępowania  informację  o  kwocie,  jaką  zamierza  się  przeznaczyć  na  sfinansowanie

zamówienia. 

5. Niezwłocznie po otwarciu  ofert,  udostępnia się na stronie internetowej  prowadzonego

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i  nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XIX. OPIS  KRYTERIÓW  OCENY  OFERT,  WRAZ  Z  PODANIEM  WAG  TYCH

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi

kryteriami oceny ofert:

1) Cena (C) – waga kryterium 60%;

2) Czas rozpoczęcia robót awaryjnych (CR)- waga kryterium 40%.

1) Cena (C) – waga 60% 

cena najniższa brutto*

C = -------------------------------------------------  x 60 PKT

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w

związku z realizacją przedmiotu zamówienia

Cena oferowana powinna być podana oddzielnie za:

a) dostawę  mieszanki  żwirowej  (kruszywo  łamane  0/31,5)  wraz  z  transportem,

wyrównaniem, wyprofilowaniem podłoża oraz rozplantowaniem  w miejscu wskazanym

przez Zamawiającego na terenie Gminy Rzekuń cena netto, stawka i kwota podatku od

towarów i usług (VAT) oraz kwota brutto.

b) dostawę mieszanki żwirowej (pospółka drogowa) wraz z transportem, wyrównaniem,

wyprofilowaniem  podłoża  oraz  rozplantowaniem  w  miejscu  wskazanym  przez

str. 17



Zamawiającego  na  terenie  Gminy  Rzekuń  cena  netto,  stawka  i  kwota  podatku  od

towarów i usług (VAT) oraz kwota brutto.

Całkowita wartość zamówienia składa się suma cen (cena A+B)

Oferuję  wykonanie  zamówienia  za  całość:  Brutto  ……………………………..zł.

(słownie:……………………………………………………….

UWAGA! Zamawiający  informuje,  że w celu porównania oferty,  Zamawiający  weźmie pod

uwagę  ceny  ofertowe  brutto  podane  przez  Wykonawcę  w  formularzu  ofertowym  za

poszczególne  czynności  w  ilości  i  rodzaju  określone  w  załączniku  nr  1  do  Formularza

ofertowego.  Zwraca się  uwagę,  że określone w tabeli  ilości  są ilościami szacunkowymi i

służą  jedynie  do  wyboru  najkorzystniejszej  oferty.  Nie  mogą  one  stanowić  podstaw  do

wnoszenia  przez  Wykonawcę  jakichkolwiek  roszczeń  co  do  ilości  rzeczywistych  robot

zakupionych  przez  Zamawiającego  w  toku  realizacji  umowy  zawartej  w  wyniku  wyboru

Wykonawcy  niniejszego  zamówienia.  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  za  faktycznie

wykonane  prace  wg  cen  jednostkowych  zaproponowanych  w  ofercie.  Rzeczywiste  ilości

realizowanych w trakcie umowy robót będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  ograniczenia  lub  rozszerzenia  przedmiotu  umowy w

zakresie ilościowym i asortymentowym, w zależności od bieżących potrzeb oraz możliwości

finansowych  Zamawiającego. 

2) Czas rozpoczęcia robót awaryjnych (CR) – waga 40%

W kryterium „Czas rozpoczęcia robót awaryjnych” ( CR ) Komisja Przetargowa dokona oceny
punktowej każdej z ofert  na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym w
następujący sposób:

Czas przystąpienia  do realizacji usługi  (w
godzinach od momentu zgłoszenia)*

Ilość punktów możliwa
do uzyskania

24 0
18 10
12  20
8 30
4 40

W ramach  kryterium oceny  ofert  „czas  rozpoczęcia  robót  awaryjnych”  oferta  Wykonawcy

może  uzyskać  maksymalnie  40  punktów.  Zamawiający  przyzna  punkty  na  podstawie

informacji  podanych  przez  Wykonawcę  w  formularzu  ofertowym.  Czas  rozpoczęcia  robót

awaryjnych  powinien  zostać  podany  w  godzinach,  przy  czym  Wykonawca  nie  może

zaproponować  terminów  innych  niż  wskazane  w  tabeli  powyżej  tj.  mieszczących  się  w

przedziale  od  4  do  24  godzin  do  czasu  zgłoszenia  telefonicznego.  W  przypadku,  jeżeli

Wykonawca nie wypełni stosownego pola w formularzu oferty, przyjmuje się, iż deklarowany

czas rozpoczęcia robót awaryjnych to 24 godziny i Wykonawca taki otrzymuje w tym kryterium

0 pkt.  Wykonawca ma obowiązek wskazać w tym kryterium pełną godzinę.  W przypadku
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wskazania przez Wykonawcę godzin i minut, Zamawiający pominie wskazaną liczbę minut, a

pod uwagę weźmie zadeklarowaną liczbę godzin.

a)    Punktacja  przyznawana  ofertom w  poszczególnych  kryteriach  oceny  ofert  będzie

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

b) W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  wyjaśnień

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

c) Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za

najkorzystniejszą.

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

1. Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminu,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  jeżeli  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem

umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  umowy  regulującej  współpracę  tych

Wykonawców.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym

przez Zamawiającego.

5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1. Wybrany  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4

do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem

zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej

oferty  w  zakresie  uregulowanym  w  art.  454-455  p.z.p.  oraz  wskazanym  we  Wzorze

Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy

pisemnej.
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XXII. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY

1. Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. 

2. Środki  ochrony prawnej  wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie

zamówienia  lub  ogłoszenia  o  konkursie  oraz  dokumentów  zamówienia  przysługują

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.  469 pkt 15 p.z.p. oraz

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  do  której

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby.  Odwołujący  przekazuje  kopię  odwołania

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki  sposób,  aby

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie

internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5  dni  od  dnia  przekazania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej,

2) 10  dni  od  dnia  przekazania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej

podstawę jego wniesienia,  jeżeli  informacja została przekazana w sposób inny niż

określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1

ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do

sądu.

11. W  postępowaniu  toczącym  się  wskutek  wniesienia  skargi  stosuje  się  odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  -  Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,

jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

12. Skargę wnosi  się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
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13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy

p.z.p.,  przesyłając  jednocześnie  jej  odpis  przeciwnikowi  skargi.  Złożenie  skargi  w

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada

2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Prezes  Izby  przekazuje  skargę  wraz  z  aktami  postępowania  odwoławczego do sądu

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik  nr  2  Oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  i  o  spełnianiu  warunków

udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 Wykaz  sprzętu

Załącznik nr  4 Wzór umowy

Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 Oświadczenie o aktualności informacji
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Załącznik nr 1

OFERTA

Składając  ofertę  w  postępowaniu  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego

prowadzonym  w trybie podstawowym pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie

Gminy  Rzekuń  w  2022r”  oferujemy  wykonanie  niniejszego  zamówienia  zgodnie

wymaganiami  zawartymi w SWZ, na warunkach określonych w istotnych postanowieniach

umowy:

1)  Oferuję  wykonanie  usługi  polegającej  na  dostawie  mieszanki  żwirowej  wraz  z

transportem przygotowaniem podłoża oraz jej  wbudowanie poprzez rozplantowanie na

miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Rzekuń:

a) 1 tona mieszanki żwirowej kruszywo łamane 0/31,5 za:

Netto .............................zł. (słownie....................................zł)

VAT................% ..................................zł.

Brutto.............................zł. (słownie....................................zł)

Wartość pozycji: (cena brutto 1 tonę kruszywa łamanego 0/31,5), 

tj. …….. x 4 000 ton )=………………. (cena A)

b) 1 tona mieszanki żwirowej pospółka drogowa za cenę:

Netto .............................zł. (słownie....................................zł)

VAT................% ..................................zł.

Brutto.............................zł. (słownie....................................zł)

Wartość pozycji: (cena brutto 1 tonę pospółki), tj. …….. x 2 800 ton )=……………(cena B)

Całkowita wartość zamówienia składa się suma cen (cena A+B)

Oferuję  wykonanie  zamówienia  za  całość:  Brutto  ……………………………..zł.

(słownie:……………………………………………………….

2.Oferujemy czas rozpoczęcia robót  awaryjnych ………….……… (4,  8,  12,  18  lub 24

godziny) od wydania przez Zamawiającego dyspozycji wykonania prac

3.Podane w ust. 1  powyżej ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem całości

przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że jestem/nie jestem małym /średnim przedsiębiorcą.

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

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
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celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w niniejszym postępowaniu.  pn.

„  Bieżące  utrzymanie  dróg  gminnych  na  terenie  gminy  Rzekuń  w  2022  roku.”

prowadzonego przez Zakład Obsługi Gminy

1. Oświadczamy, że:

1) zobowiązujemy się wykonywać zamówienie w terminie do 31.12.2022 r

2) akceptujemy warunki płatności;

3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ i załączonej

dokumentacji i  nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

4) uzyskaliśmy  wszelkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  oferty  i wykonania
zamówienia.

5)   akceptujemy  warunki   umowy  oraz  termin  realizacji  przedmiotu  zamówienia
podany przez Zamawiającego,

6)    uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,

7) podwykonawcom  zamierzamy  powierzyć  wykonanie  następujących  części
zamówienia:
a) …..

        8) Nazwy i adresy podwykonawców……………

2. W  przypadku  udzielenia  nam  zamówienia  zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3.  Oferta została złożona na …………………….. stronach 

4. Do oferty dołączono następujące dokumenty:

    

Nazwa i adres WYKONAWCY :

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

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

NIP .......................................................   

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

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

numer telefonu: (**) 

e-mail    ................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ...............................................
Podpis  osób  uprawnionych  do składania  świadczeń  woli

imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątk
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Załącznik nr 2 do SWZ 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  o braku podstaw do wykluczenia i o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Bieżące

utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Rzekuń w 2022 roku.”   prowadzonym

przez Zakład Obsługi Gminy oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Rozdziale VIII ust.2. SWZ

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  
w  postępowaniu,  określonych  przez  zamawiającego  w  Rozdziale  VIII  ust.2
i  polegam  na  zasobach  następującego/ych  podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………..
..
……………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………..,  
w następującym zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………
…… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz

w art. 109 ust 1 pkt 1,4 ustawy Prawo zamówień publicznych

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.  108  ust.  1  pkt  1,  2,  5  i  6 ustawy  Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust.2. ustawy Prawo
zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

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 osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SWZ

WYKAZ SPRZĘTU

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Bieżące

utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Rzekuń w 2022 roku.” oświadczam1  (y), że

obecnie reprezentowana przeze mnie (przez nas) firma dysponuje m. in. następującymi w

pełni sprawnymi jednostkami sprzętu przewidzianymi do realizacji zamówienia:

Opis ilość rok produkcji forma władania

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 
                                   .............................................................................

Podpis  osób  uprawnionych  do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SWZ

 Wzór  U M O W Y

zawarta w dniu  ………………..2022 roku pomiędzy:
Gminą Rzekuń w ramach której działa Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-
411 Rzekuń NIP: 758-234-45-74  REGON 142991348
reprezentowaną przez:
Danutę Orzołek  – Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu przy kontrasygnacie Bożeny
Kamińskiej
zwaną w treści umowy ,,Zamawiającym”,
a

…………………………….

reprezentowanym przez ……………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:                                                                                                                    

§ 1
Przedmiot umowy

1. W  wyniku  rozstrzygnięcia  zamówienia  publicznego  prowadzonego  na  zadanie  pn.
„  Bieżące  utrzymanie  dróg  gminnych  na  terenie  gminy  Rzekuń  w 2022  roku.”
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji poniższe zadanie, zwane dalej
„Przedmiotem Umowy”.

2. Przedmiotem  umowy  jest  bieżące  utrzymanie  dróg  gruntowych,  w  tym  częściowo
utwardzonych kruszywem drogowym, położonych na terenie gminy Rzekuń polegające na
wyrównaniu  podłużnym  i  poprzecznym  korpusu  drogi  równiarką  samojezdną  drogową  z
nadaniem jej prawidłowych spadków z jednoczesną likwidacją ubytków gruntowych, zagłębień
i  kolein.  Prace  należy  prowadzić  w  odpowiednich  warunkach  atmosferycznych  i  przy
właściwej wilgotności podłoża gwarantujących utrzymanie stabilności powierzchni wyrównanej
drogi.

3. Przedmiot umowy obejmuje: zakup materiału wraz z załadunkiem, a następnie transport na
wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca na drogach gminnych, wyładunek,
plantowanie i równanie nawierzchni tych dróg.

4. Naprawa drogi polegała będzie  miejscowym (punktowym) uzupełnieni warstwy kruszywa,
polegającym  na  zasypaniu  dziur,  wyrw  i  nierówności  występujących  w  drogach  z
równoczesnym wyrównaniem, profilowaniem na naprawianych odcinkach dróg jak również na
ciągłym rozłożeniu warstwy kruszywa na całej szerokości i długości naprawianego odcinka
drogi z wyrównaniem, profilowaniem kruszywa.

5. Przedmiot umowy realizowany będzie na podstawie wystawianych przez Zamawiającego
pisemnych zleceń szczegółowych. W każdym zleceniu zostanie określona lokalizacja prac,
obszar  objęty  naprawą,  sposób  naprawy,  ilość  koniecznych  materiałów  itp.  oraz  termin
wykonania robót.

6. Wykonawca nie może wykonać żadnej usługi oraz zwiększać zakresu usług zleconych bez
porozumienia z Zamawiającym i  bez jego zlecenia.

7. Zamawiający  ma  prawo,  jeżeli  jest  to  uzasadnione,  polecić  Wykonawcy  na  piśmie
zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót określonych w zleceniu, a Wykonawca zobowiązany
jest wykonać skorygowany zakres zlecenia.
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§ 2
Obowiązki Wykonawcy

1.Wykonawca oświadcza, że:
a)zapoznał  się  szczegółowo  z  SIWZ  dostarczoną  mu  przez  Zamawiającego  i  innymi
dokumentami  stanowiącymi  załączniki  do  tej  specyfikacji  oraz  akceptuje  postanowienia
zawarte w SIWZ;
b)oferta przez niego sporządzona na podstawie SIWZ zawiera wszystkie elementy niezbędne
do realizacji zadania;

2.W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a)Wykonywania bieżącego utrzymania dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw i gruntowej na
terenie  gminy  Rzekuń  zgodnie  ze  złożoną ofertą  i  potrzebami  Zamawiającego w okresie
obowiązywania umowy;
b)Przystąpienia  do  wykonywania  robót  maksymalnie  w  ciągu  5  dni  roboczych  od  daty
otrzymania zlecenia i ich zakończenia maksymalnie do 30 dni od dnia otrzymania zlecenia;
c)W przypadku zleceń awaryjnych, przystąpienia do wykonywania robót maksymalnie w ciągu

………  godzin od momentu otrzymania zlecenia i ich zakończenie maksymalnie do 3 dni
roboczych od dnia otrzymania zlecenia;

d)W  przypadkach  zagrożenia  bezpieczeństwa  ruchu,  awarii  lub  katastrofy  budowlanej
wymagających podjęcia natychmiastowych działań interwencyjnych (czynności podejmowane
niezwłocznie polegające na zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsc niebezpiecznych i podjęciu
drobnych  robót  naprawczych),  Wykonawca  ma  obowiązek  zabezpieczyć  miejsce
występowania  w/w  zagrożeń  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  2  godzin  po
otrzymaniu polecenia od Zamawiającego oraz usunąć zagrożenie w sposób uzgodniony z
Zamawiającym nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania polecenia,
e)W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę robót, o których mowa w pkt. 2d) w ciągu 24
godzin,  Zamawiający  ma  prawo  polecić  ich  wykonanie  innemu  wykonawcy,  a  kosztami
wykonania robót i karami umownymi obciążyć Wykonawcę.
f)Wykonania  wszystkich  robót  na  podstawie  zleceń  szczegółowych  wystawianych  przez
Zamawiającego,  a  podstawą  ich  rozliczenia  będą  ceny  jednostkowe  podane  przez
Wykonawcę  w  formularzu  ofertowym,  który  stanowi  załącznik  nr  1  do  umowy  oraz
rzeczywistych ilości  wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji
zamówienia.  Uznaje  się,  że  ceny  jednostkowe określone  przez  Wykonawcę uwzględniają
wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
g)zapewnienia  materiałów  własnych,  które  powinny  odpowiadać  co  do  jakości  wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie drogowym określonym w
ustawie  Prawo  budowlane.  Materiały  muszą  posiadać  odpowiednie  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa, posiadać deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

3.Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  Przedmiotu  Umowy  z  należytą  starannością
zgodnie z Umową, nie naruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru drogowego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym z
zakresu  bezpieczeństwa,  higieny  i  prawa  pracy  obowiązującymi  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych.

4.Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych  za  szkody  związane  z
realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć
osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie
budowy.

5.Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  udzielenia  odpowiedzi  na  zgłoszone
szkody, nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie..
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6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za
jakość zastosowanych do robót materiałów.

7.W przypadku  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcom,  Wykonawca
odpowiada za działania lub uchybienia każdego z Podwykonawców.

8.Ponadto Wykonawca obowiązany jest:

a) niezwłoczne - po otrzymaniu zlecenia Zamawiającego - do przystąpienia do prowadzenia
robót;
b) pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć
na jakość robót lub termin ich zakończenia;
c) niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  o  zaistniałych  kontrolach,  wypadkach  i
zdarzeniach drogowych;
d) w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  elementów  pasa  drogowego,  uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątki Zamawiającego – naprawienie
ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na swój koszt;
e) opracowanie  na  własny  koszt  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  wykonania  robót  w
zakresie bieżącego utrzymania dróg zgodnego z obowiązującymi przepisami;
f) zgłaszanie  gotowości  do  odbioru  wykonanych odcinków robót,  zgodnych ze zleceniami
Zamawiającego;
g) przerwanie  prowadzenia  robót  na  żądanie  Zamawiającego  oraz  zabezpieczenie
wykonanych  robót  przed  zniszczeniem,  do  czasu  ustania  przyczyny  będącej  powodem
wstrzymania robót;
h) utrzymanie  ładu  i  porządku  w  obszarze  prowadzonych  robót,  a  po  ich  zakończeniu
usunięcie poza pas drogowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
całego pasa drogowego czystego i nadającego się do użytkowania;
i) Wykonawca  musi  zapewnić  prawidłowe  zabezpieczenie  miejsca  wykonywania  robót
poprzez ustawienie oznakowania;
j) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego  i  bezpieczeństwa  ruchu.  Wykonawca  będzie
ponosił wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu.

§ 3
Termin wykonania umowy

1. Przedmiot Umowy realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022
roku.
Wykonanie Przedmiotu umowy będzie następowało sukcesywnie na podstawie wystawianych
przez Zamawiającego zleceń szczegółowych.

§ 4
Obowiązki Zamawiającego

1.Obowiązkiem Zamawiającego jest:
a) Wyznaczenie  daty  odbioru  poszczególnych  części  robót  wynikających  ze  zleceń

szczegółowych Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do odbioru.

b) Terminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  za  wykonane  części
Przedmiotu  Umowy,  wynikające  ze  zleceń  Zamawiającego,  odebrane  protokołem
odbioru.
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§ 5
Zarządzanie realizacją Umowy

1. Zamawiający wyznaczy Inspektora nadzoru drogowego.

2. Inspektor  nadzoru  drogowego  jest  upoważniony  do  bieżącej  koordynacji  robót
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania.

3. Do współpracy z Wykonawcą Zamawiający ustanawia pracownika Zakładu Obsługi Gminy
w Rzekuniu: Hubert Parzych tel. 534–537-000

4.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

5.Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego
pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała
lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w
zakresie przewidzianym przez Kodeks Cywilny.

6.Wykonawca ustanawia do kontaktów z Zamawiającym Pana ……………………….
§ 6

Ubezpieczenie Wykonawcy

1.Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  opłaconą,  na  czas  trwania  umowy,  polisę
ubezpieczenia OC deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę  gwarancyjną  co  najmniej  200  000,00  zł
(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

2.Umowa ubezpieczenia,  o której  mowa powyżej  musi  zapewniać wypłatę odszkodowania
płatnego w złotych polskich.

3.Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  dokumenty  potwierdzające  zawarcie  umowy
ubezpieczenia, w tym w szczególności potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy
i polisy ubezpieczenia, nie później niż w dniu podpisania umowy.

§ 7
Siła wyższa

1.Jeżeli  którakolwiek  ze Stron stwierdzi,  że Umowa nie może być realizowana z powodu
działania  Siły  wyższej  lub  z  powodu  następstw  działania  Siły  wyższej,  niezwłocznie
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.

2.W przypadku wystąpienia Siły  wyższej  lub jej  następstw definitywnie uniemożliwiających
kontynuację wykonywania robót zgodnie z Umową, Wykonawca wstrzyma roboty do czasu
ustąpienia warunków uniemożliwiających realizację zlecenia.

§ 8
Odbiór Przedmiotu Umowy

 
1. Każdorazowo, po wykonaniu przez Wykonawcę zlecenia robót przewidzianych niniejszą
Umową, Zamawiający dokona ich odbioru na pisemne zgłoszenie Wykonawcy gotowości do
odbioru robót  objętych zleceniem.  Celem odbioru  jest  sprawdzenie  należytego wykonania
tych robót.

2. Do czynności  odbiorowych Zamawiający przystąpi  w terminie  5 dni  roboczych od dnia
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wpływu do siedziby Zamawiającego pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

3. Jeżeli  w  trakcie  czynności  odbiorowych  prowadzonych  przez  Zamawiającego  zostaną
ujawnione istotne wady przedmiotu robót lub ich niekompletność, Zamawiający powiadomi o
tym fakcie Wykonawcę i  wyznaczy odpowiedni  termin,  nie dłuższy niż  5 dni  do usunięcia
nieprawidłowości  lub  braków.  W  takiej  sytuacji  podpisanie  protokołu  odbioru  końcowego
możliwe będzie po usunięciu wad.

4. Zamawiający ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia gotowości do odbioru,
jeżeli znane mu będą fakty, świadczące o tym, że w dniu zgłoszenia roboty posiadają istotne
wady  lub  są  niekompletne.  Termin  zgłoszenia  gotowości  do  odbioru  końcowego,  wobec
którego Zamawiający wniósł uzasadniony sprzeciw, nie stanowi terminu wykonania danych
robót objętych zleceniem.

5. Jeżeli  w toku czynności  odbioru zostaną stwierdzone wady,  Zamawiającemu wyznaczy
termin usunięcia wad i kolejny termin odbioru robot.

6. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 9
Wynagrodzenie Wykonawcy

1.  Zapłata  za  wykonane  prace  następować  będzie  w  formie  bezgotówkowej  (przelew
bankowy)   na  konto  podane  na  fakturze  na  podstawie  faktur  VAT,  wystawionych  i
dostarczonych  Zamawiającemu,  w  terminie  do  30  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo
wystawionej faktury.

2.  Zamawiający  nie  odpowiada  za  opóźnienie  w  dokonaniu  płatności  spowodowane
nieprawidłowym wystawieniem faktury przez Wykonawcę.

3.  Za datę zapłaty  przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Termin  uważa  się  zachowany,  jeśli  obciążenie  rachunku  bankowego  Zamawiającego
nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

4. Wystawienie faktury VAT za zleconą część Przedmiotu Umowy nastąpić może jedynie po
pozytywnym odbiorze zleconych robót potwierdzonym protokółem odbioru.

5.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić  Wykonawcy wynagrodzenie wg. następujących cen
jednostkowych zgodnie z rzeczywistą ilością zamówionego materiału i usługi:

a) 1 tona mieszanki żwirowej kruszywo łamane 0/31,5 za:

Netto .............................zł (słownie....................................zł)

VAT................% ..................................zł.

Brutto.............................zł (słownie....................................zł)

Wartość pozycji: (cena brutto 1 tonę kruszywa łamanego 0/31,5),

tj. ..…….. x 4 000 ton )=………………. (Cena A)

b) 1 tona mieszanki żwirowej pospółka drogowa za cenę:

Netto .............................zł (słownie....................................zł)

VAT................% ..................................zł.

Brutto.............................zł (słownie....................................zł)

Wartość pozycji: (cena brutto 1 tonę pospółki), tj. …….. x 2 800 ton )=……………….(Cena B)
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Całkowita wartość zamówienia składa się suma cen (cena A+B)

Oferuję  wykonanie  zamówienia  za  całość:  Brutto  ……………………………..zł.

(słownie:……………………………………………………….)

Ceny jednostkowe są stałe przez cały okres trwania Umowy i  zawierają wszystkie koszty
potrzebne do wykonania danego zlecenia.

6.  Wykonawca  bez  zgody  Zamawiającego  nie  może  wykonywać  robót  dodatkowych
i zamiennych.

7. Wynagrodzenie umowne może być obniżone, jeżeli w przedmiocie zamówienia ujawnią się
wady  uznane  przez  Zamawiającego  za  nienadające  się  do  usunięcia.  Obniżenie
wynagrodzenia z w/w przyczyn będzie proporcjonalne w stosunku do utraconej wartości robót
(obiektu) dotkniętego wadą.

8.  Wszelkie  prawa  i  wierzytelności  wynikające  z  wykonywania  Umowy  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, zarówno główne jak i uboczne, nie mogą być przeniesione na
osoby  trzecie  w  jakikolwiek  sposób,  a  w  szczególności:  nie  mogą  stanowić  gwarancji
wykonania innych zobowiązań, nie mogą podlegać odnowieniu, nie mogą być przedmiotem
przekazu, bez pisemnej zgody dłużnika pod rygorem nieważności.

9. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę pisemnego
oświadczenia  podwykonawcy,  którego  wierzytelność  jest  częścią  składową  wystawionej
faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy.

10.  W  przypadku  niedostarczenia  oświadczenia,  o którym  mowa  w  ust. 11,  Zamawiający
zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę, w wysokości równej należności podwykonawcy, do
czasu otrzymania oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu na jego rzecz zapłaty należności
przez Wykonawcę.

§ 10
Kary umowne

1. W  razie  opóźnień  w  zapłacie  wierzytelności  pieniężnych  Strony  zobowiązują  się  do
zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. Strony ustalają następujące kary z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy:

2.Zamawiającemu należeć się będzie kara umowna od Wykonawcy:
a)za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu umownego określonego
w zleceniu w wysokości 1 % wartości zlecenia brutto;
b)za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót w stosunku do terminu umownego określonego
w zleceniu w wysokości 1 % wartości zlecenia brutto;
c)za każdą godzinę zwłoki w rozpoczęciu robót awaryjnych od czasu dostarczenia zlecenia
robót awaryjnych w wysokości 1 % wartości zlecenia brutto
c)Wykonawcy należeć się będzie kara umowna od Zamawiającego za każdy dzień zwłoki w
płatności należnego wynagrodzenia w wysokości odsetek ustawowych, naliczanych od dnia
następnego po dniu, w którym mija termin płatności do dnia, w którym Zamawiający dokonał
płatności;

3.Podstawą do naliczenia kar  umownych stanowić  będzie notatka urzędowa sporządzona
przez Zamawiającego po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy.  Kwota kar  umownych
może zostać potrącona z należnemu Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 11
Gwarancja

1.Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i wynoszą one:
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Jeden miesiąc od daty obioru potwierdzonych protokołem odbioru na:
-profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką,
-remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków kruszywami.

2.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w
ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

3.Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  w  terminie  30  dni  od  daty  ich  zgłoszenia  przez
Zamawiającego,  to  Zamawiający  może  zlecić  usunięcie  ich  stronie  trzeciej  na  koszt
Wykonawcy.  W  tym  przypadku  koszty  usuwania  wad  będą  pokrywane  z  wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 12
Zmiany w treści umowy

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści
oferty,  chyba że konieczność wprowadzenia zmiany wynika z  okoliczności,  których nie
można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy,  lub  zmiana  ta  jest  korzystna  dla
Zamawiającego.

3. Zmiana  do  Umowy  w  stosunku  do  treści  Wykonawcy  w  zakresie  wynagrodzenia
dopuszczalna jest w przypadku:

1) zmiany stawki podatku VAT.

2) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z
tym  zmiany  wynagrodzenia,  pod  warunkiem  wystąpienia  obiektywnych  okoliczności,
których Zamawiający  nie  mógł  przewidzieć  na etapie  przygotowania postępowania,  a
które  powodują,  że  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  bez  ograniczenia  zakresu
zamówienia,  powodowałby  dla  Zamawiającego  niekorzystne  skutki  z  uwagi  na
zamierzony  cel  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i  związane  z  tym  racjonalne
wydatkowanie środków publicznych,

3)  innej  zmiany  prawa  powszechnie  obowiązującego  wpływającej  na  wysokość
wynagrodzenia.

4. Zamawiający dopuszcza również zmiany:
1) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku, gdy z przyczyn 
technicznych konieczne jest dokonanie zmiany, a parametry te będą nie gorsze niż 
parametry zaproponowane w ofercie;
2)  zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiednego zgłoszenia i po 
akceptacji Zamawiającego;
3) zmiany spowodowanej siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy.

5.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy o przedmiotowe zamówienie
publiczne w trybie przewidzianym art. 455 PZP oraz określonych w niniejszej Umowie.

§ 13
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie  publicznym, czego nie  można było przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy, lub
dalsze  wykonanie  umowy  może  zagrozić  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
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bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
a)w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy w
części uniemożliwiającej wykonanie umowy;
b)jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego albo przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż
14 dni;
c)Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 5 dni kalendarzowych
od otrzymania zlecenia od Zamawiającego;
d)Wykonawca  realizuje  roboty  przewidziane  niniejszą  Umową  w  sposób  niezgodny  ze
wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową pomimo bezskutecznego upływu terminu
do  podjęcia  należytego  wykonania,  wskazanego  pisemnym  wezwaniem  Wykonawcy
skierowanym przez Zamawiającego

3.W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z wymienionych wyżej  powodów,
uważa się, że odstąpienie to nastąpiło z winy Wykonawcy.

4.Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
a)jeżeli  Zamawiający nie  wywiąże się  z  zobowiązań określonych w § 4 pkt.  1b niniejszej
Umowy;
b)jeżeli  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  że  wobec  zaistnienia  nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł wypełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy;
c)jeżeli Zamawiający odmawia podania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania
protokołu odbioru końcowego.

5.W razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z wymienionych wyżej powodów, uważa
się, że odstąpienie nastąpiło z winy Zamawiającego.

6.Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie.

7.W  zakresie  odpowiedzialności  odszkodowawczej  za  niewykonanie  lub  nienależyte
wykonanie  umowy  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14
Podwykonawstwo

1.Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  zakres  rzeczowy  objęty  niniejszą  umową  w
następujący sposób:

1)  własnymi  siłami  w  zakresie:  ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………
2)  przy  udziale  podwykonawców  w  zakresie:  ……………………
………………………………………………………………………………………….

2.W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom, obowiązkiem Wykonawcy jest:
1)koordynowanie dostaw realizowanych przez podwykonawców;
2)każdorazowo,  przedkładanie  Zamawiającemu  projektu  umów  zawieranych  z

podwykonawcami,  przynajmniej  7  dni  przed  dniem  ich  podpisania,  a  także
przedkładanie  zawartych  już  umów  nie  później  niż  w  terminie  7  dni  od  daty  ich
podpisania. Zamawiający może w terminie 5 dni od daty przedłożenia mu projektu
umowy wnieść pisemne zastrzeżenia;

3)terminowego regulowania płatności wobec podwykonawców.
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3.Wymogi odnoszące się do Wykonawcy i podwykonawców określone w ust. 2 i 3 stosuje się
odpowiednio do dalszych podwykonawców.

4.Jeżeli  następuje  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  i  dotyczy  ona  podmiotu,  na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 PZP, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118
ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca,  na  którego zasoby Wykonawca powołał  się  w trakcie  postępowania  o
udzielenie zamówienia.

5.Wykonawca  ponosi  pełną  i  wyłączną  odpowiedzialność  za  działania  podwykonawców  i
dalszych podwykonawców tak jak za działania własne związane z wykonaniem przedmiotu
umowy.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  prace,  zaniechania,
uchybienia, jakość i terminowość prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników,
a także ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie
szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utratę urządzeń i wyposażenia znajdujących
się na terenie objętym realizacją Umowy) i straty wynikłe z realizacji przedmiotu Umowy
przez podwykonawcę.

6.Jakość prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie może być
niższa niż prac wykonanych przez Wykonawcę, za jakość prac odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.  Wykonawca,  zlecając  usługi  podwykonawcom,  zobowiązany  jest

bezwzględnie  przestrzegać  przepisy  wynikające  z  art.  6471 Kodeksu  cywilnego.
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  koordynowania  prac  realizowanych  przez
podwykonawców.

7.W umowie z podwykonawcą usług Wykonawca:
1) ma obowiązek określić szczegółowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady
i  terminy  wypłaty  wynagrodzenia,  przy  czym  termin  wypłaty  wynagrodzenia
podwykonawcy  nie  może być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy
rachunku lub faktury potwierdzających wykonanie usług;
2)  ma  obowiązek  uzależnić  zapłatę  drugiej  części  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcy, jeżeli jest ono należne w częściach, od zapłaty przez podwykonawcę
wynagrodzenia za wykonane usługi dalszym podwykonawcom;
3)  musi  uzależnić  obowiązek  zapłaty  całości  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcy  po  wykonaniu  całości  usług  od  zapłaty  przez  podwykonawcę
wynagrodzenia za wykonane usługi dalszym podwykonawcom;
4)  nie  może  wprowadzić  postanowień  uzależniających  uzyskanie  przez
podwykonawcę  płatności  od  zapłaty  przez  Zamawiającego  Wykonawcy
wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonanych przez podwykonawcę,
5)  Umowy  o  podwykonawstwo  muszą  zawierać  uregulowania  dotyczące
odpowiedzialności  za  wykonanie,  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie
analogicznie  do  uregulowań  zawartych  w umowie  z  wykonawcą,  w  szczególności
odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi  oraz  kar  umownych.  Umowa  musi
spełniać wszystkie zapisy określone w art. 427-439 oraz 463-465 PZP.

8.Każda zmiana terminu zapłaty będzie wymagała zmiany treści umowy o podwykonawstwo.
9.Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami lub

dalszymi podwykonawcami, ale może korzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku
do  nich  przez  Wykonawcę.  Wykonawca  będzie  pozostawał  w  pełni  odpowiedzialny  w
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stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części.

10.Zamawiający  będzie  żądał  od  Wykonawcy  przed  wypłatą  należnego  wynagrodzenia
pisemnego  oświadczenia  potwierdzonego  przez  podwykonawców  lub  dalszych
podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany zakres usług.

11.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 11:
1) wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane usługi w części równej
sumie kwot wynikających z przedstawionych Zamawiającemu kopii umów;
2)  Zamawiający  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie  pisemnych  uwag  dotyczących
zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy. W tym celu Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie zgłaszania
uwag, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni.
3) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 2, Zamawiający:

a)  nie  dokona bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
b)  złoży  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,
c)  dokona bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  (bez  odsetek)  podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od upływy terminu o którym mowa w pkt.
2, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12.Wykonawca  wyraża  zgodę,  aby  w  przypadku  braku  bezpośredniej  zapłaty  przez
Wykonawcę  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  Zamawiający  potrącił  kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy i z tej kwoty dokonał płatności
na rzecz Podwykonawcy.

13.Zapłata, o której mowa w ust. 12 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§ 15
Postanowienia końcowe

1.Wszelkie  spory  mogące  wynikać  przy  realizacji  postanowień  niniejszej  Umowy  będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej
pod rygorem nieważności podpisanego przez obie Strony.

3.Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiającego.

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

5.Integralna część niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty:
1)Oferta Wykonawcy,
2)Specyfikacja Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA
                 

str. 35



Załącznik nr 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

My niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz: 
............................................................................................................................................
.
............................................................................................................................................
.
ubiegając  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Bieżące  utrzymanie  dróg
gminnych na terenie gminy Rzekuń w 2022 roku.”  prowadzonym przez Zakład Obsługi
oświadczamy, co następuje:

 oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.
1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021 poz. 275)*
 oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  (Dz.U.2021  poz.  275)* co  podmioty
wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby
1
2
3
4

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

.

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

My niżej podpisani:

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

…………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz: 

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

.

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

.

ubiegając  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.„Bieżące  utrzymanie  dróg

gminnych na terenie gminy Rzekuń w 2022 roku.” prowadzonym przez Zakład Obsługi

Gminy oświadczamy, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1

p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt

3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4  p.z.p.

są aktualne.

………………………………….

Data podpis 
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