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Nr postępowania ZP-7/PN/20 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(poniżej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – roboty budowlane) 

 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

 

„Budowa wzniesienia na kategorię AM, A1, A2, A na terenie PORD 

w Gdańsku” 
 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

Postępowanie zostało wszczęte i prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej 

ustawą lub uPzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP pod nr 569836-N-2020 w dniu 04.08.2020 

r. 

 

 

Zatwierdził:  

Zastępca Dyrektora  

ds. Egzaminowania 

/-/ Jerzy Rudziński 

 

 

 

Gdańsk, dn. 04.08.2020r 
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SPIS TREŚCI I ZAŁĄCZNIKÓW: 

I. Nazwa i adres zamawiającego 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

IV. Termin wykonania zamówienia 

V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, dotyczących warunków udziału w postępowaniu 

oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

IX. Termin związania ofertą 

X. Opis sposobu przygotowania ofert  

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia  

XVIII. Opis części zamówienia 

XIX. Informacja o umowie ramowej 

XX. Informacje o zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług lub 

robót budowlanych 

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać 

XXII. Adres strony internetowej zamawiającego 

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych 

XXIV. Aukcja elektroniczna 

XXV. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

XXVI. Podwykonawcy 

XXVII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  

 

Załącznik nr 1 do SIWZ –Formularz oferty 

Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularz oświadczenia o wykluczeniu z postępowania 

Załącznik nr 3 do SIWZ –Oświadczenie o grupie kapitałowej 

Załącznik nr 4 do SIWZ –Istotne postanowienia umowy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ –Opis przedmiotu zamówienia- dokumentacja techniczna – 

ODRĘBNY PLIK DO SIWZ 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku 

ul. Równa 19/21, 80 – 067 Gdańsk 

tel. 058 300 15 00, fax. 058 300 15 29 

Godziny pracy: 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku 

Sekretariat czynny w godz. 8 – 15 (dotyczy składania ofert) 

 

Adres strony internetowej: www.pord.pl 

Adres strony BIP: www.e-bip.org.pl/pordgdansk/ 

E-mail: pord@pord.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) zwanej dalej „uPzp”, którego wartość nie 

przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 uPzp. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy uPzp i KC. 

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje zastosowanie art. 24aa ust 

1 uPzp , tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające Budowa wzniesienia na kategorię 

AM, A1, A2, A na terenie PORD w Gdańsku. 

2. Szczegółowy zakres prac polegający na wykonaniu robót budowlanych na terenie 

PORD w Gdańsku został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia tj. 

dokumentacji technicznej– jako załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz 

zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za usługi niezbędne do prawidłowego ich 

wykonania, zgodnie z technologią określoną w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca musi zapewnić osobę – Kierownika budowy posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności inżynierii drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej.  

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z 

dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 
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sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 

831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, określone w  art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również 

wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 

Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek 

posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia. 

5. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie 

wykonywanej roboty. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej obejmujące ludzi, materiały, roboty i sprzęt, na kwotę nie 

mniejszą niż kwota złożonej oferty. W przypadku, gdy okres aktualnie posiadanego 

ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania realizacji zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na warunkach nie gorszych niż 

warunki dotychczasowego ubezpieczenia.  

7. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów (np. śmieci, 

gruz i inne), co musi zostać potwierdzone w dokumentacji odbiorowej (np. poprzez 

złożenie oświadczenia).  

8. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający 

dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych 

robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na swoje roboty na okres min. 36 

miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego.  

10. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, Wykonawca będzie ponosił pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania 

podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z 

zasadami opisanymi w niniejszej SIWZ.  

11. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys 

jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami 

umowy. Kosztorys nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert i nie ma 

obowiązku załączenia kosztorysu do oferty. Obowiązek przedłożenia kosztorysu 

szczegółowego będzie miał Wykonawca, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i 

przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego. 

Cena ofertowa wyliczona w kosztorysie musi być zgodna z ceną przedstawioną w 

ofercie. 

12. Jeżeli dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub 

urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
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jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub 

równoważny"- Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza 

oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia 

pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe 

i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane 

przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. 

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią 

wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne 

parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące 

materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 

stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego 

w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami 

producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, 

wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt 

przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o 

parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie 

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych 

lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 

stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji o opinię na 

temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do 

podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń 

równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 

13. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU, KTÓRY JEST OPISANY w art. 29 ust. 3a 

UPZP  

a) Na podstawie art. 29 ust. 3a. - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących 

wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o 

pracę, 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 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629). Tak więc wymóg ten dotyczy 

osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem usługi, 

czyli:  

 pracownicy fizyczni;  

 brukarze, monterzy;  

 osoby obsługujące maszyny;  

b) 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 ust. 12 lit. a) czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  
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 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów,  

 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

c) W związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi 

przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić 

Zamawiającemu jeden ze wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 12 lit. a) czynności w 

trakcie realizacji zamówienia:  

 oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, w zakresie realizacji zamówienia. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;  

 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 adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania;  

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji.  

d) Jeżeli przy wykonywaniu usługi będzie przebywać osoba nie zatrudniona na 

umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego 

przedstawicieli (personel), osoba taka będzie musiała opuścić miejsce wykonania 

usługi, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 

PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy taki przypadek. Fakt przebywania 

takiej osoby musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez 
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przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez 

Wykonawcę i osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.  

e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

14. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Termin wykonania zamówienia: do 7 dni od daty zawarcia umowy. 

 

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY 

WYKLUCZENIA  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu: 

a) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy; 

b) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w 

zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 

lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 

dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

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

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629); 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
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2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 

16-20 lub ust. 5 uPzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 

oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 

są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

 

VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, DOTYCZĄCYCH 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu. 

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w 

postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 uPzp tj. na 

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp: 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 

2 lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2) Dokument, o którym mowa w ppkt 1 powyżej, powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. a), 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
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zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Postanowienia ppkt 2) stosuje się. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Oświadczenie można złożyć zgodnie z 

załączonym wzorem (załącznik nr 3 do SIWZ). 

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, 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). W takiej sytuacji, zaleca się, aby Wykonawca 

wskazał Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane 

dokumenty lub oświadczenia się znajdują. 

5. W przypadku załączenia przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń, 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu wraz ze złożoną ofertą, Zamawiający uzna, iż powyższe 

dokumenty są aktualne na dzień ich złożenia i mają zostać przez niego poddane 

ocenie. W przypadku błędnie złożonych wraz z ofertą dokumentów lub 

oświadczeń, Zamawiający skorzysta z art. 26 ust. 3 uPzp. 

 

VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz inne informacje Zamawiający 

oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub w formie poczty elektronicznej 

(zp@pord.pl), z uwzględnieniem zapisów poniższego akapitu.  

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub 

drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w formie innej 

niż pisemna. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez 

Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na 

pocztę elektroniczną zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy 

zapoznanie się z jego treścią. Na żądanie Wykonawcy, Zamawiający potwierdzi fakt 

otrzymania od niego informacji. 

2. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania w/w dokumentów za pomocą faksu. 
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3. Oferta i oświadczenia z art. 25a uPzp oraz pełnomocnictwa pod rygorem nieważności 

wymagają formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania tych dokumentów 

poprzez środek komunikacji elektronicznej. Dotyczy to także uzupełnień tych 

dokumentów realizowanych na podstawie art. 26 ust 2 lub 3 uPzp. 

 

Adres Zamawiającego: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 

19/21, 80 – 067 Gdańsk, budynek A (dwukondygnacyjny) I piętro, pok. 101 

(sekretariat). 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Szmidt. 

4. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje uważa się za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 

terminu. 

5. SIWZ można pobrać ze strony internetowej (https://www.e-bip.org.pl/pordgdansk/ 

w zakładce Zamówienia Publiczne) Zamawiającego lub odebrać osobiście w 

siedzibie Zamawiającego, tj. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. 

Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, budynek A (dwukondygnacyjny), I piętro, pokój nr 

120. 

6. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej 

Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu,  

z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam 

są wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie  

się integralną częścią SIWZ i będzie dla Wykonawców wiążące. 

7. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na 

stronie internetowej. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę 

informacji związanych z prowadzonym postępowaniem, w przypadku wskazania 

przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, adresu e-mail. 

9. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy postępowania określonym w SIWZ. 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawca winien złożyć poprzez pocztę tradycyjną na 

adres Zamawiającego lub pocztą mailową na adres pord@pord.pl. 

11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie 

terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

(pisma o wyjaśnienie treści SIWZ). 

13. Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://www.e-bip.org.pl/pordgdansk/ 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania. 
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14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

 

VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

IX.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

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

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 uPzp). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może 

tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres 

nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodną z ustawą i wymaganiami 

SIWZ. 

2. Oferta musi zawierać: 

oświadczenie zawierające w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu 

zamówienia, cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie 

związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i Istotnych 

postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 

3. Oferta musi być napisana w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej tj.: na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką 

oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej i przy 

pomocy faksu. 

5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

6. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego 

można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub 

nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w 

inny sposób umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

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

8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 

opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi 

numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona 

(np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz 

zawierała spis treści. 

11. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być 

naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej. 

12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 

w następujący sposób: 

koperta zewnętrzna: 

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80 – 067 Gdańsk 

Oferta na przetarg: „Budowa wzniesienia na kategorię AM, A1, A2, 

A na terenie PORD w Gdańsku” 

Nr sprawy: ZP-7/PN/20 

Nie otwierać przed datą 19.08.2020 r. o godz. 1015 

koperta wewnętrzna:  

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80 – 067 Gdańsk 

Oferta na przetarg: „Budowa wzniesienia na kategorię AM, A1, A2, 

A na terenie PORD w Gdańsku” 

Nr sprawy: ZP-7/PN/20 

Nie otwierać przed datą 19.08.2020 r. o godz. 1015 

nazwa i dokładny adres Wykonawcy. 

Brak takiego oznaczenia zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za nieprawidłowe 

skierowanie oferty (np. do niewłaściwej komórki) lub jej wcześniejszego otwarcia. 

13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

14. 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. z 2016 r., poz. 1126) 

dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczących 

podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w w/w 

rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 



Strona 14 z 45 

 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 

zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. 

16. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

17. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji 

stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza 

się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez 

Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez 

Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą 

podpisane przez Wykonawcę. 

18. Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane 

podpisem Wykonawcy. 

19. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 uPzp oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

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

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419, 1637), jeśli Wykonawca w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

20. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 

były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszystkie oświadczenia i 

zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

21. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp. Zgodnie z art. 11 ust. 2  ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji definicja 

tajemnicy przedsiębiorstwa brzmi następująco: „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa 

rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w 

szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla 

takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi 

podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w 

poufności”. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako 

bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 

(sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

22. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego 

wezwanie w trybie art. 90 uPzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia lub dowody 

stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 

skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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23. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 

wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składanie ofert 

tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „Zmiana”. Tak oznaczone koperty 

przez Wykonawcę zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, 

zostaną dołączone do oferty. 

24. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 

zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „Wycofanie”. 

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 

ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 

25. W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, do przeliczenia na PLN wartości 

wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy 

Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia. 

26. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 

2 pkt. 3 uPzp, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 uPzp). Wszelkie niejasności i 

obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśniać z Zamawiającym przed 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SIWZ. Przepisy uPzp 

nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia po terminie otwarcia 

ofert. 

27. Zawartość oferty: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszej SIWZ, 

b) dokumenty i oświadczenia wykazane w rozdziale 6 (załącznik nr 2), które 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, 

c) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia ma zastosowanie ustawa uPzp oraz przepisy kodeksu cywilnego 

(Dz.U.2016.380). 

 

XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT  

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Pomorski Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Gdańsku, 80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21, budynek A 

(dwukondygnacyjny), I piętro, pokój nr 101 (sekretariat – czynny w godz. 8-15), w 

terminie do dnia 19.08.2020 r. do godziny 1000.  

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi publicznie, podczas jawnej części posiedzenia 

komisji przetargowej w dniu 19.08.2020 r. o godzinie 1015, w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, 80-067 

Gdańsk, ul. Równa 19/ 21, budynek A (dwukondygnacyjny), piętro, pokój nr 101B. 
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3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i 

godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową czy kurierską.  

5. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XI ust. 1 niniejszej SIWZ zostanie 

zwrócona na podstawie art. 84 ust. 2 uPzp. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 

ust. 4 uPzp. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie (https://www.e-

bip.org.pl/pordgdansk/ w zakładce Zamówienia Publiczne) informacje zgodne z 

art. 86 ust. 5 uPzp. W terminie 3 dni od dnia upublicznienia niniejszych informacji 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty przekazują Zamawiającemu oświadczenie o 

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

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp (załącznik nr 3 do SIWZ). 

 

XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Cena ofertowa (ryczałtowa) powinna obejmować pełny zakres prac określony w 

Opisie przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT podaną w Formularzu oferty. 

Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od 

rozmiarów prac i kosztów ponoszonych przez Wykonawcę podczas ich realizacji. 

2. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę ofertową kompletną i 

jednoznaczną tj. obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i 

podatków oraz wykonanie pełnych obowiązków umownych. 

3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku. 

4. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym 

końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się 

do 1 grosza.  

5. Cenę ofertową należy umieścić w formularzu ofertowym wg załączonego druku:  

- należy podać cenę netto, 

- obliczyć podatek VAT, 

- obliczyć cenę ofertową brutto powiększając cenę ofertową netto o należny 

podatek VAT. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi 

postanowieniami umowy. 

8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
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XIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami: 

a. cena ofertowa brutto - C 

b. okres udzielonej gwarancji (minimum 36 miesięcy) –  G  

 

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie (wagę): 

Kryterium Waga w % Liczba 

punktów 

Sposób oceny wg wzoru 

cena ofertowa brutto 

podana w złotych 

polskich  

60% 60,00 

Cn 

C = ------- x 100 x 0,60 

Cb 

gdzie: 

C – uzyskana ilość punktów za cenę 

oferty badanej 

Cn – najniższa cena ze złożonych 

ofert niepodlegających odrzuceniu i 

złożonych przez wykonawców nie 

podlegających wykluczeniu, 

Cb – cena badanej oferty 

okres udzielonej 

gwarancji 
40% 40,00 

1) za wskazanie okresu gwarancji 

36 miesięcy Wykonawca otrzyma 

0 punktów 

2) za wskazanie okresu gwarancji 

42 miesiące Wykonawca otrzyma 

10 punktów 

3) za wskazanie okresu gwarancji 

48 miesięcy Wykonawca otrzyma 

20 punktów 

4) za wskazanie okresu gwarancji 

54 miesiące Wykonawca otrzyma 

30 punktów 

5) za wskazanie okresu gwarancji 

60 miesięcy Wykonawca otrzyma 

–40 punktów 
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RAZEM 100% 100,0 x 

 

2. Całkowita Liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg 

poniższego wzoru: 

L = C + G  

gdzie: 

L – całkowita ilość punktów 

C – punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto” (maks. 60 pkt), 

G – punkty uzyskane w kryterium „okres udzielonej gwarancji” (maks. 40 pkt) 

3. Ocena punktowa w kryterium cena ofertowa brutto dokonana zostanie na podstawie 

ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według 

wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

4. Ocena punktowa w kryterium okres udzielonej gwarancji dokonana zostanie na 

podstawie opisanych punktów w tabeli powyżej. 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 

najkorzystniejszą ofertę. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w uPzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów 

oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a 

jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych. (art. 91 ust. 4 uPzp). 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji 

elektronicznej. 

 

XIV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, 

zostanie poinformowany. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.  

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

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
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przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka 

winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny. 

XV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% wartości oferty złożonego w formach dopuszczonych ustawą 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

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

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w sposób określony w art. 148 ust. 2 uPzp.  

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

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

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

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

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

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

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 uPzp. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 

przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 

11. Kwota, o której mowa w pkt.10, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

 

XVI.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE 

ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 

Istotne dla stron, postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

 

XVII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Środki ochrony prawnej określone w uPzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów uPzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom, wpisanym na listę, o 

której mowa w art. 154  pkt 5 uPzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Ponieważ wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, odwołanie przysługuje wobec 

czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;  

3) odrzucenia oferty;  

4) opisu przedmiotu zamówienia;  

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

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

upływem tego terminu. 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. 

7. Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 uPzp. 

8. Szczegóły dotyczące procedury odwoławczej zawarte są w uPzp od art. 179. 

Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje w tym względzie ze strony 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl 

9. Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl 

 

XVIII.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XIX.  INFORMACJA O UMOWIE RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 

 

XX.  INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH POLEGAJĄCYCH NA 

POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG LUB ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień opisanych w art. 67 ust. 1 pkt. 6. 

uPzp. 

XXI.  OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT 

WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM 

MUSZĄ ODPOWIADAĆ 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXII.  ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 

www.pord.pl 

www.e-bip.org.pl/pordgdansk/ 

XXIII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w PLN. 

XXIV. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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XXV.  ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów dla Wykonawców za udział w 

postępowaniu. 

XXVI. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 1 do niniejszej 

SIWZ. 

3. Brak powyższego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca całość zamówienia 

wykona własnymi siłami – bez podwykonawców. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i za 

zaniechania jak za własne. Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego 

o faktycznym powierzeniu realizacji części zamówienia podwykonawcy, wskazując 

nazwę i adres podwykonawcy, dane kontaktowe, a także wartość zadania 

powierzonego podwykonawcy. 

5. Jeżeli Wykonawca zmienia albo rezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez inne podmioty ust. 1, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

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

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

XXVII.  WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 

spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto 

Wykonawcy Ci zgodnie z art. 23 ustawy winni ustanowić Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby 

Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

2. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. Zamawiający dopuszcza złożenie 

przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” przez notariusza. 

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Liderem – Pełnomocnikiem. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 

zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

Nr postępowania ZP-7/PN/20 
 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Budowa wzniesienia na kategorię AM, A1, A2, A na terenie 
PORD w Gdańsku”. 
 

1. Nawiązując do ogłoszenia w przetargu nieograniczonym opublikowanym na stronach 

portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej 

Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, a także po 

zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami 

my, niżej podpisani: 

Wykonawca: 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

___________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z 

niniejszym postępowaniem: 

tel. ____________________ 

e –mail ____________________ 

 

Czy Wykonawca jest małym* lub średnim* przedsiębiorstwem?  

 

TAK/NIE* 

*niepotrzebne skreślić 

 

2. Oświadczamy, że realizację zamówienia objętego Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia wykonamy za cenę ryczałtową: (60% kryterium): 
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cena ofertowa netto _______________ zł 

 

podatek VAT____ %_________zł 

 

cena ofertowa brutto _______________ zł   

 

słownie cena ofertowa brutto: 

_____________________________________________________________ złotych  

 

CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, 

uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

zgodnie z niniejszą SIWZ. 

 

3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia (40% waga kryterium) na okres  

 

36 / 42 / 48 / 54 / 60 miesięcy* 
 

licząc od dnia odbioru końcowego robót. 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie określi długości gwarancji (nie skreśli żadnej 

opcji), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalną długość 

gwarancji co będzie równoznaczne z przyznaniem 0 punktów w tym 

kryterium oceny. Jeżeli Wykonawca skreśli wszystkie długości gwarancji, 

Zamawiający przyjemnie, że oferta wykonawcy nie spełnia wymagań SIWZ i 

Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp. 

 

4. Akceptuje / akceptujemy warunki płatności wg zapisów SIWZ. 

5. Oświadczam / oświadczamy*, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione 

wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

6. Oświadczam(y), że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania 

oferty i prawidłowego wykonania zamówienia. 

7. Oświadczam / oświadczamy*, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia 

wszystkie wymagane przez Zamawiającego wymagania opisane w SIWZ, wyjaśnień 

do SIWZ oraz jej modyfikacji. 

8. Oświadczam / oświadczamy*, że zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz z Istotnymi 

postanowienia umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w 

nich zawarte. 

9. Oświadczam / oświadczamy*, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na 

okres 30 dni  licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem). 

10. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu (w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych 

osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia np. 

przez jego wykreślenie). 
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.**rozporządzenie 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). 

11. Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/oferta zawiera 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zostały odpowiednio opisane i 

oznakowane. 

12. Oświadczamy, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do oświadczeń i 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Poniższe dokumenty są 

dostępne w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 

a. dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI, ust. 2 SIWZ, dotyczące Wykonawcy 

□ https://ems.ms.gov.pl, 

□ https://prod.ceidg.gov.pl, 

□ ……………………………………………………… 

 

13. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, informujemy, że: 

a. nie zamierzamy powierzać podwykonawcom wykonania części zamówienia* 

b. zamierzamy powierzać podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia*:  

 

Lp.  Nazwa części zamówienia Nazwa firmy podwykonawczej 

1   

* niepotrzebne skreślić 

 

14. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. 

15. Załączniki: 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

______________, dnia _________________ r.  
(miejscowość) 

      ____________________ 
(pieczęć i podpis osób 

uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej) 
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KWESTIONARIUSZ DLA WYKONAWCY NIE BĘDĄCEGO PRACOWNIKIEM PORD,  

PRZED ZAWARCIEM UMOWY 

 

Dane Wykonawcy (nazwa i adres) 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

KRS __________________________________________________________ 

NIP ___________________________________________________________ 

REGON _________________________________________________________ 

Nr  telefonu 

______________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________ 

________________________________          _______________________________ 

              (miejscowość i data)                                                                 (podpis Wykonawcy) 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu jakim 
jest zawarcie i realizacja umowy.  
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO (ogólne rozporządzenie  o ochronie 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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Gdańsku z siedzibą  w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80 – 067  Gdańsk, 

zwany dalej PORD; 

 z administratorem można się skontaktować poprzez  adres email: pord@pord.pl, lub 

pisemnie na adres siedziby administratora; 

 zgodnie z  art. 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych 

może pan/Pani  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może 

się odbyć tel: 58 300 15 43, fax 58 300 15 14, drogą elektroniczną na adres email: 
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iod@pord.pl lub tradycyjnie w formie pisemnej na adres Pomorski Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80 – 067  Gdańsk *; 

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

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, pn:   

„Budowa wzniesienia na kategorię AM, A1, A2, A na terenie PORD w Gdańsku” 
 

 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 

2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 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; 

 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;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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; 

 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; 
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− 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.  

Oświadczam że zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli 

informacyjnej 

________________________                                   __________________________ 

   (miejscowość i data)                                                                      (podpis osoby składającej oświadczenie) 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

Nr postępowania ZP-7/PN/20 
 

Wykonawca: 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 (pełna nazwa/firma, adres, 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

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

zamówień publicznych (dalej jako: uPzp), 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa 
wzniesienia na kategorię AM, A1, A2, A na terenie PORD w Gdańsku” 
prowadzonego przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, oświadczam, co 
następuje: 
 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 uPzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt.1 uPzp. 

 

______________, dnia _________________ r.  
(miejscowość) 

      ____________________ 
(pieczęć i podpis osób 

uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej) 

 

 

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 
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ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:__________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

______________, dnia _________________ r.  
(miejscowość) 

      ____________________ 
(pieczęć i podpis osób 

uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ___________________________________ 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

______________, dnia _________________ r.  
(miejscowość) 

      ____________________ 
(pieczęć i podpis osób 

uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej) 

 

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. 

 

 

______________, dnia _________________ r.  
(miejscowość) 

      ____________________ 
(pieczęć i podpis osób 

uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

 
Nr postępowania ZP-7/PN/20 

 
Wykonawca: 

………………………………………… 

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na: „Budowa wzniesienia na 

kategorię AM, A1, A2, A na terenie PORD w Gdańsku” 

Oświadczam, że: 

 nie należę do żadnej grupy kapitałowej* 
 nie należę do żadnej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym 

postępowaniu.* 
 należę do tej samej grupy kapitałowej, który złożył odrębną ofertę w tym 

postępowaniu (należy podać nazwy i adresy siedzib)*/**: 
1. ……………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………. 

Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia  *) 

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

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od 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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 

______________, dnia _________________ r.  
(miejscowość) 

      ____________________ 
(pieczęć i podpis osób uprawnionych 

do reprezentacji Wykonawcy lub 

osoby upoważnionej) 

UWAGA: Grupa kapitałowa – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) 

* Niewłaściwe skreślić 
** Wykonawca winien wskazać Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu, 

należących do tej samej grupy z Wykonawcą składającym niniejsze oświadczenie. 

W  P R Z Y P A D K U  W Y K O N A W C Ó W  W S P Ó L N I E  U B I E G A J Ą C Y C H  S I Ę  O  Z A M Ó W I E N I E  P O W Y Ż S Z Y  

D O K U M E N T  S K Ł A D A  K A Ż D Y  Z  P A R T N E R Ó W  S K Ł A D A J Ą C Y C H  W S P Ó L N Ą  O F E R T Ę  W  I M I E N I U  

S W O J E J  F I R M Y  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

Nr postępowania ZP - 7/PN/20 
 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
UMOWA NR ………… zawarta w dniu ......................... 2020 r. 

 

w Gdańsku pomiędzy:  

 

Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku (PORD w Gdańsku) z siedzibą 

w Gdańsku przy ul. Równej 19/21, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 584-22-64-

707, reprezentowanym przez: 

1) Romana Nowaka – Dyrektora PORD w Gdańsku, 

2) Artura Maciosa – Głównego Księgowego PORD w Gdańsku, 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”  

 

a  

 

…………………………………………………. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  

 

została zawarta umowa następującej treści:  

 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym 

postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1843). 

 

 
§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest Budowa wzniesienia na kategorię AM, A1, A2, A na 

terenie PORD w Gdańsku. 

- dalej określane jako ,,Prace’’. 

2. Szczegółowy zakres robót określa projekt wykonawczy i kosztorysy nakładcze 

(załącznik nr 1 do umowy). 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych w SIWZ i STWiORB (załącznik nr 2 do umowy) i Istotnych postanowieniach 

umowy. 
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§ 2 

Podstawowe oświadczenia i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zawierając Umowę potwierdza zgodnie ze złożoną Ofertą stanowiącą 

załącznik nr 3 do Umowy, iż zakres przekazanych mu informacji oraz 

przeprowadzona przez Wykonawcę wizja lokalna w miejscu realizacji Przedmiotu 

Umowy były wystarczające do prawidłowego i kompletnego określenia zakresu prac 

oraz sporządzenia Oferty, potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

Dokumenty, które zgodnie z Umową zostaną przekazane Wykonawcy w toku 

realizacji Umowy, nie są niezbędne do rzetelnego sporządzenia Oferty, a ich treść 

pozostanie bez wpływu na termin realizacji Umowy i wysokość należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia.  

2. Wykonawca potwierdza zgodnie ze złożoną Ofertą stanowiącą załącznik nr 3 do 

Umowy, iż przed przystąpieniem do postępowania dokonał sprawdzenia dokumentów 

stanowiących załączniki do Umowy pod względem kompletności, poprawności i 

jakości, oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń. Wykonawca z tytułu wykrytych w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy błędów w dokumentach nie może żądać zmiany terminu 

lub dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z realizacją 

przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca w dacie zawarcia niniejszej umowy zobowiązuje się dostarczyć 

szczegółowy harmonogram finansowo-rzeczowy i szczegółowy kosztorys ofertowy, 

które stanowić będą odpowiednio załącznik nr 4 i nr 5 do Umowy. 

4. W przypadku dokumentów niezbędnych do zrealizowania Prac przekazanych przez 

Zamawiającego w toku realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich przekazania zgłosić Zamawiającemu 

na piśmie wszelkie uwagi do dokumentów, pod rygorem utraty prawa do 

późniejszego powoływania się na błędy w tych dokumentach.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, personel, środki 

techniczne i wyposażenie do realizacji przedmiotu Umowy oraz że zapewnił dostawę 

odpowiedniej ilości materiałów niezbędnych do należytego zrealizowania Prac. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Prace zgodnie z Umową, obowiązującymi 

przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną, jak również z  należytą starannością 

i rzetelną wiedzą techniczną uwzględniającą profesjonalny charakter działalności 

prowadzonej przez Wykonawcę. 

6. Do obowiązków Wykonawcy wchodzących w skład Przedmiotu Umowy należy w 

szczególności: 

a. wykonanie całości niezbędnych prac geodezyjnych dotyczących wykonywanych 

Prac, w tym sprawowanie nadzoru geodezyjnego;  

b. przygotowanie i utrzymanie swego ewentualnego tymczasowego zaplecza w 

sposób zapewniający odpowiednią ochronę Prac, materiałów, urządzeń i 

sprzętów znajdujących się pod opieką i na składzie Wykonawcy, 

c. organizacja i zarządzanie placem budowy,  

d. zapewnienia pełnej obsady osobowej Prac łącznie z kierownictwem i nadzorem 

wymaganymi na potrzeby Prac,  
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e. zapewnienie należytego zabezpieczenia służącego ochronie Prac i materiałów 

przed warunkami pogodowymi, zgodnie z potrzebą zagwarantowania 

kontynuacji Prac;  

f. zapewnienie dostawy i montażu sprzętu koniecznego do bezpiecznego i pełnego 

wykonania Prac, by spełnić wymogi BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

g. zapewnienie realizacji Prac w zgodności z obowiązującymi przepisami i normami 

z zakresu ochrony środowiska; 

h. uzyskanie w imieniu Zamawiającego od odpowiednich organów przed 

rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu stosownych zgłoszeń, zezwoleń, 

pozwoleń lub innych dokumentów niezbędnych do ich rozpoczęcia i prowadzenia 

oraz użytkowania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, jeśli są wymagane. 

7. Urządzenia i sprzęt budowlany wykorzystywane przez Wykonawcę do użytku na 

placu budowy będą w doskonałym stanie technicznym, bezpieczne, odpowiednie do 

celów, do których mają być użyte, a także właściwe dla bezpiecznego, zgodnego z 

prawem i sprawnego wykonania Prac. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) informowania Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznego sygnalizowania pojawiającego się 

zagrożenia, przy usunięciu którego może być pomocne działanie Zamawiającego, 

b) udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 

____________ miesięcy, od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. 

c) protokolarnego terminowego przejęcia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu 

budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami 

technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi 

ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

d) wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: 

zabezpieczenie terenu budowy, organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia 

interesów osób trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu na 

czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed 

dostępem osób trzecich. 

e) wykonywania wszelkich prac objętych zakresem niniejszej umowy, zgodnie z 

zasadami i warunkami opisanymi w SIWZ, projekcie wykonawczym i STWiORB, 

zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy i do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w 

okresie odpowiedzialności umownej oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i 

gwarancji. 

f) zrealizowania Przedmiotu umowy z materiałów własnych – zakupionych przez 

Wykonawcę oraz zastosowania materiałów posiadających atesty i świadectwa 

dopuszczające do zastosowania ich w budownictwie - wydane przez upoważnione 

instytucje - zgodnie z art. 10 i  art. 105 ustawy Prawo budowlane. Na każde 

żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom na terenie 

budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. 
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g) Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i będzie go 

przestrzegał oraz zapewni ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo pożarowe 

na przekazanym terenie. 

h) Wykonawca poprzez kierownika budowy jest zobowiązany do: 

i. prowadzenia dokumentacji budowy, 

ii. podejmowania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę 

osobom nieupoważnionym, 

iii. wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości 

powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego 

organu, 

iv. niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o błędach w dokumentach 

uniemożliwiających prawidłową realizację, 

v. występowania do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych, 

jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa 

realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

vi. ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nich zawartych. 

i) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót nie ujętych w dokumentacji,  

lecz niezbędnych do wykonania celem właściwego, zgodnego z przepisami prawa 

budowlanego oraz właściwego dla przeznaczenia i nałożonej funkcji użytkowania 

Przedmiotu umowy. Koszty wykonania tych robót Wykonawca winien ująć w 

ofercie lub w zakładanym ryzyku z tytułu rozliczenia ryczałtowego zadania. 

j) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie dwg  

i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej w trzech 

egzemplarzach. 

k) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu, który ma 

zawierać: dziennik budowy, ofertę, umowę, umowy z ewentualnymi 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, protokół przekazania terenu 

budowy, protokoły odbioru robót zanikowych, badania materiałów, recepty, 

wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, terenowych, deklaracje  

zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, oświadczenia 

uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz   

wszystkie niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania. 

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć na nośniku CD w formacie PDF oraz w 

formie papierowej w trzech egzemplarzach. 

l) Po zakończeniu robót dokonać w imieniu Zamawiającego odpowiednich zgłoszeń 

lub uzyskać prawomocne pozwolenie na użytkowanie lub inne dokumenty 

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, jeśli są wymagane. 

m) Dostarczenia Zamawiającemu pisemnego dokumentu gwarancji obejmującego 

okres na jaki udzielana jest gwarancja, zakres gwarancji obejmujący całość 

wykonanych prac bez żadnych wyłączeń oraz zasady realizacji prac polegających 

na usuwaniu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, przy czym termin 

rozpoczęcia prac związanych z usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w 

okresie gwarancji nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zawiadomienia przez 
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Zamawiającego o wadach czy usterkach. Treść dokumentu wymaga akceptacji 

Zamawiającego. 

n) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których 

pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne. 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do podstawowych 

obowiązków Zamawiającego należy: 

 dokonanie wymaganych czynności związanych z przygotowaniem robót 

w szczególności do przekazania terenu budowy, dostarczenia dziennika budowy, 

przekazania dokumentacji projektowej oraz odebrania robót; 

 zapłata umówionego wynagrodzenia w wysokości według zasad określonych            

w umowie; 

 dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych                    

z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach 

określonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i ustawy 

Prawo Budowlane; 

 zabezpieczenie na własny koszt nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego; 

 dokonanie odbiorów robót zanikających w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia robót 

do odbioru; 

 dokonania, odbioru końcowego, odbiorów gwarancyjnych i odbioru 

ostatecznego na zasadach i w terminach przewidzianych w §7. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na 

terenie budowy. 

§ 4 

Okres realizacji umowy 

1. Termin wykonania zamówienia – do 7 dni od daty zawarcia umowy. 

2. Zamawiający przekaże protokolarnie, a Wykonawca przyjmie teren budowy określony 

w dokumentacji i specyfikacji technicznej w terminie do 1 dnia od daty zawarcia 

umowy, tj. do dnia……… 

3. W dacie podpisania protokołu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże 

Wykonawcy całość dokumentacji projektowej i technicznej niezbędnej do wykonania 

Przedmiotu Umowy. Przekazanie dokumentacji zostanie potwierdzone pisemnie w 

protokole. 

4. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę odbioru wszystkich Prac bez 

zastrzeżeń.  

§ 5 

Podwykonawcy 
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1. Wykonawca może wykonywać Przedmiot Umowy przy pomocy Podwykonawców 

(rozumianych jako każdy podmiot, który zawarł umowę z Wykonawcą lub 

podwykonawcą na realizację jakiejkolwiek części Prac), gwarantujących jego 

wykonanie z należytą starannością. W takim przypadku Zamawiający wymaga 

wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację 

prac  przez Podwykonawców, którym powierza ich wykonanie.  

2. W braku wskazania, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca 

całość zamówienia wykona własnymi siłami – bez Podwykonawców. 

3. Podzlecenie prac Podwykonawcom wymaga uprzedniego pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu pod rygorem nieważności, ze wskazaniem nazwy Podwykonawcy i 

zakresu powierzonych mu Prac oraz kopii proponowanej umowy na 

podwykonawstwo. W przypadku braku zgłoszenia przez Zamawiającego w ciągu 3 dni 

pisemnego sprzeciwu wobec proponowanej umowy uznaje się, iż Zamawiający 

wyraził zgodę na jej zawarcie.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu projekt zmian umowy na 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  Postanowienie ust. 4 

zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio. 

6. Wykonawca gwarantuje, że jego Podwykonawcy będą w pełni przestrzegać 

postanowień niniejszej Umowy, mających zastosowanie do wykonywanej przez nich 

części Prac.  

7. Zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji 

określonego zakresu zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę, że 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizujący prace objęte przedmiotem 

zamówienia wykonuje je nienależycie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, jest:…………………………………………………………………… 

8. Zamawiający będzie mieć prawo kontaktować się z Podwykonawcami, aby omówić 

postęp Prac, obowiązujące warunki BHP i ppoż. i inne sprawy odnoszące się do 

wykonywania Robót. Rozmowy te nie zwolnią Wykonawcy z żadnego z ciążących na 

nim zobowiązań, zakresu obowiązków lub odpowiedzialności finansowo-prawnej 

zawarowanej niniejszą Umową. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania 

wszystkich należnych płatności na rzecz Podwykonawców. Niewywiązanie się 



Strona 38 z 45 

 

Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie będzie uważane za 

nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę. 

10. W wypadku wypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy w związku z roszczeniem złożonym przez tego ostatniego, 

Wykonawca jest zobowiązany bez odrębnego wezwania do zwrotu Zamawiającemu 

zapłaconej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jej wypłacenia do dnia 

zapłaty chyba, że wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przed wypłaceniem 

odpowiednio zmniejszone zgodnie z postanowieniami Umowy. 

11. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego, podmioty od niego zależne, a także 

kierownictwo, pracowników, Zamawiającego i podmiotów zależnych przed wszelkimi 

roszczeniami osób trzecich wynikającymi ze zdarzeń, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca lub osoby, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

12. W razie zgłoszenia takiego roszczenia w stosunku do Zamawiającego, Wykonawca 

niezwłocznie zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności oraz przystąpi do 

wszelkich toczących się postępowań. 

13. Na podstawie niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia 

wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w wyniku skierowania do 

niego roszczeń, o których mowa w ust. 11 i 12. Zwrot nastąpi na wezwanie 

Zamawiającego w terminie 7 dni. 

14. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę bez zbędnej zwłoki o wysuniętych wobec niego 

roszczeniach, o których mowa powyżej i nie będzie ich dobrowolnie zaspokajał do 

czasu uzyskania stanowiska Wykonawcy. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe. Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny 

niezależnie od kosztów ponoszonych przez Wykonawcę podczas  realizacji Umowy. 

 

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie: 

 

cena ofertowa netto _______________ zł 

 

podatek VAT____ %_________zł 

 

cena ofertowa brutto _______________ zł   

 

słownie cena ofertowa brutto: 

_____________________________________________________________ złotych  

 

CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie SIWZ i niniejszą 
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umową. 

 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy należne od Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej 

Umowy nie może być przedmiotem cesji bez uzyskania uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Faktura końcowa za zrealizowany Przedmiot umowy wystawiona zostanie po 

dokonaniu odpowiednich odbiorów zgodnie z § 7, potwierdzonych protokołem 

zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli Stron Umowy.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za fakturę za zrealizowany Przedmiot umowy po 

dokonaniu przez strony odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

6. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto 

Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

7. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 10 nie 

dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2 niniejszego 

paragrafu z wyłączeniem zamówień/robót dodatkowych. W przypadku zwłoki z 

zapłatą, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe zgodnie z art. 359 §2 Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 7 

Odbiory 

1. Terminy odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu wynoszą do 2 dni od 

chwili zgłoszenia przez Wykonawcę. Odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek 

Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przesyłając na 

jego adres pisemne stwierdzenie o gotowości odbioru potwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie odbiór końcowy w terminie nie 

później niż 2 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, 

zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę. Zakończenie czynności odbioru powinno 

nastąpić w ciągu 2 dni licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Warunkiem koniecznym do 

dokonania odbioru końcowego jest przedłożenie Zamawiającemu zaakceptowanego 

dokumentu gwarancji zgodnie z §2 ust. 8 lit. m). 

3. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. Dokonanie odbioru końcowego potwierdzone zostanie każdorazowo 

protokołem odbioru podpisanym przez obie strony. 

4. Do dnia odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą.  

5. Odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy w formie protokołu odbioru po każdorazowym usunięciu wszystkich wad 

ujawnionych w okresie gwarancji jakości.  
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§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0.01 % ceny 

ofertowej brutto zamówienia określonej w §6 ust. 2 - liczonej za każdy dzień 

opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 

okresie rękojmi i gwarancji lub nienależyte usunięcie — w wysokości 0,01 % 

ceny ofertowej brutto zamówienia określonej w §6 ust. 2 umowy - liczonej za 

każdy dzień opóźnienia od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za wykonywanie robót budowlanych przez osoby nie zatrudnione przez 

Wykonawcę lub podwykonawców na postawie stosunku pracy w wysokości  

1000,00 zł. za każdy przypadek, 

d) za  brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenie do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenie poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany lub brak 

zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

1000,00zł za każdy przypadek, 

e) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto 

zamówienia określonej w §6 ust. 2. 

2. Łącznie wysokość kar umownych, określona w ust. 1 lit. a-e nie może przekraczać  

20% ceny ofertowej brutto zamówienia określonej w §6 ust. 2. Zamawiający odstąpi 

od umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy wysokość 

kar umownych naliczonych w trakcie realizacji umowy przekroczy 20% wartości 

wynagrodzenia. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do 

pełnej wysokość poniesionej szkody. 

4. Strony postanawiają, że Wykonawca ponosi pełną i niczym nieograniczoną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników, 

podwykonawców lub inne osoby z nim współpracujące, wyrządzone w mieniu 

znajdującym się na terenie wykonywania Prac. 

5. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1 lub 

odszkodowania zgodnie z ust. 4 Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kwoty 

kar lub odszkodowania z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 9 

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 wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
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odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości 

o przyczynie odstąpienia. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto: 

1) w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z 

wykonaniem przedmiotu umowy, o co najmniej 5 dni w stosunku do terminów 

wykonania, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,  

2) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez 

Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania robót, które były wykonywane 

wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, 

3) w przypadku gdy wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 5 

umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy,  

4) w przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia w trybie określonym w §12 ust.6 i 

następne. 

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres 

dłuższy niż 5 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron 

odniesie skutek wyłącznie na przyszłość, co oznacza, że umowa pozostanie w mocy 

pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od 

umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót 

budowlanych wykonanych bez żadnych wad do dnia odstąpienia od umowy, 

obliczonego proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robót 

budowlanych, 

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół 

zdawczo - odbiorczy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych 

i ich wyceny zgodnie z punktem powyżej. 

7. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 

wymienionych w art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia 

ust. 5 oraz 6 stosuje się odpowiednio.  

§ 10 

Zmiana umowy 
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1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian 

wprowadzanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 uPzp oraz zmian, o których 

mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.  

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust.2 niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto 

ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki 

podatku VAT. 

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: 

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym 

pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do 

usunięcia skutków tego działania, 

b) wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania 

uzgodnień i warunków do projektowania lub zmian projektu, 

c) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować 

wstrzymanie robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź 

uzgodnień, 

d) konieczności zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku konieczności 

wykonania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 144 ust.1 ustawy, 

warunkujących wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Zmiana terminu realizacji umowy zobowiązuje Wykonawcę do zachowania ciągłości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy 

zgodnie z postanowieniami § 12 umowy. 

3) Ponadto Strony przewidują zmiany Umowy wynikające z: 

a) wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 

36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 

z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) wymagających zgody projektanta; 

b) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości elementów związanych z robotą 

budowlaną; 

c) uzasadnionej zmiany ilości robót budowlanych do określonych w dokumentacji 

i SIWZ i związana z powyższym zmiana wynagrodzenia; 

d) uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w wyniku 

zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej lub zmiany technologii; 

e) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć 

pomimo zachowania należytej staranności. 

4. Podstawa obliczenia kosztów zmiany w przypadkach określonych w ust. 3 gdy zmiany 

będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy w 

części cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do 
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sporządzenia ceny oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów 

zaproponowanych przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania 

umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania 

zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony 

Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek 

dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

6. Powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu prac 

po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą 

(rozszerzeniem) zapisu § 5 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych 

zapisów dotyczących Podwykonawcy.  

§ 11 

Przedstawiciele stron 

1. Nadzór nad realizacją robót sprawować będą wyznaczeni przez Zamawiającego 

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego: 

Imię i nazwisko__________________________________tel.___________________  

2. Nadzór nad realizacją robót budowlanych sprawować będzie wyznaczony przez 

Wykonawcę Kierownik Budowy. 

Imię i nazwisko__________________________________tel.___________________  

3. Zmiana osób wskazanych w punkcie 1 i 2 nie wymaga zmiany Umowy. 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

kwoty brutto określonej w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy tj. w wysokości 

…...................... zł w formie ................................  

2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część 

zabezpieczenia (maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia). 

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie w części niewykorzystanej przez 

Zamawiającego zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad 

stwierdzonych w okresie rękojmi. 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej zmianę (przedłużenie) terminu 

realizacji przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w § 10 ust. 3 pkt 2 

niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku zwiększenia 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zwiększenia 

kwoty udzielonego zabezpieczenia. 
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6. W przypadku jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w innej formie niż pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego zabezpieczenia 

jest krótszy niż okres, na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy 

sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 uPzp), Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. 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 zmieni formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

8. Wypłata, o której mowa w ust. 7 nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

9. Zapisy ust. 6 – 8 stosuje się odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego 

zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami na gruncie niniejszej Umowy strony będą 

starały się rozstrzygać polubownie, a gdyby to było niemożliwe poddają je pod 

rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o 

zamiarze zaprzestania prowadzenia działalności, o wszczęciu wobec niego 

postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub przejściu pod zarząd komisaryczny. 

3. Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 

przy wykonaniu przedmiotu Umowy oraz nie ujawniania tych informacji komukolwiek 

poza upoważnionymi pracownikami lub współpracownikami, za których Strona 

odpowiada i tylko w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Strony oświadczają, iż dokumenty użyte do wykonania przedmiotu Umowy, a także 

dokumenty powstałe w trakcie jej realizacji, nie zostaną ujawnione osobom trzecim. 

Wykonawca nie będzie także przekazywał dokumentów podmiotom trzecim drogą 

elektroniczną. Wszystkie przekazane Wykonawcy dokumenty po zakończeniu 

realizacji przedmiotu Umowy zostaną zwrócone Zamawiającemu, zaś dokumenty 

mające postać elektroniczną zostaną zabezpieczone i zarchiwizowane. 

5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy przypadku, gdy udzielenie informacji 

następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na wezwanie 

uprawnionych organów. 

6. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową 

będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

budowlanego, Ustawy Prawo zamówień publicznych innych ustaw i aktów prawa 

powszechnie obowiązującego. 

7. Językiem Umowy jest język polski. 

8. Wykonawca nie przeniesie praw ani zobowiązań określonych w Umowie 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

w szczególności nie dokona bez takiej zgody cesji przysługującego mu na podstawie 

Umowy wynagrodzenia. Przeniesienie praw lub obowiązków określonych w Umowie 
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bez zgody Zamawiającego, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest bezskuteczne 

wobec Zamawiającego. 

9. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 


