GMINA CEWICE
Ogłoszenie nr 603850-N-2019 z dnia 2019-09-30 r.
Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy: Remont drogi gminnej w
miejscowości Karwica zlokalizowanej na działce nr 134/4, 265/1, 288 obręb Karwica
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu nd
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania: nd
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów
wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: nd
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, krajowy
numer identyfikacyjny 77097975000000, ul. W. Witosa 16 , 84-312 Cewice, woj.
pomorskie, państwo Polska, tel. 598 613 460, , e-mail sekretariat@cewice.pl, , faks
598 613 462.
Adres strony internetowej (URL): www.cewice.pl
Adres profilu nabywcy: nd
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nd
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
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zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): nd
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia Tak www.bip.cewice.pl/zamowienia
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: przesłanie poprzez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres: Urząd Gminy ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice pokój nr 6 (sekretariat urzędu)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej w
miejscowości Karwica zlokalizowanej na działce nr 134/4, 265/1, 288 obręb Karwica
Numer referencyjny: ZP-ZKK.271.26.2019.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na
części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot i zakres robót
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budowlanych zamówienia obejmuje remont dróg gminnych zgodnie z projektem
wykonawczym i przedmiarami wykonanymi dla przedmiotowego zadania. Utwardzenia drogi
na odcinkach piaskowo-tłuczniowych w m. Karwica na działkach nr 134/4, 265/1, 288.
Profilowanie, ścinka humusu, uporządkowanie odprowadzenia wód opadowych –
powierzchniowo na przyległe pobocze gruntowe. Wykonanie spadków na nawierzchni z
kruszbetu 3%. Wzmocnienie poboczy drogi z gruntu rodzimego na szerokości 0,5m z każdej
strony materiałem pozyskanym z wcześniejszego poszerzenia pobocza (materiał bez części
organicznych). Szerokość jezdni z tłucznia betonowego – 4,0m, grubość kruszywa po
zagęszczeniu min. 14cm, spadki – daszkowy lub poprzeczny 3%. Na powierzchni kruszbetu
zastosować miałowanie piaskiem (sposób wykonania opisuje specyfikacja techniczna). 2.
Wykonawca zobowiązany jest do: 1) w przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia
podziemnego, kabli, przewodów, kanałów itp. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia
szkody i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych. 2) w przypadku uszkodzenia
kamieni granicznych Wykonawca będzie zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a) Przedmiary robót b)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót c) Projekt wykonawczy dla zadania 4.
Informacje pozostałe 1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2. Ponadto Zamawiający wymaga, aby zjazdy i połączenia z istniejącą infrastrukturą
wykonane zostały w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne i
osoby z ograniczeniami poruszania się (odpowiednie zlicowanie położonej nawierzchni z
istniejącą poza obszarem robót)). 3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na
wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcy rękojmi za wady i 36 miesięcy
gwarancji jakości. Zrównuje się oba okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest
możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować
odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert 5. Wymagania związane z zatrudnieniem na
umowę o pracę 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności w każdym
wyszczególnionym zakresie, polegającym na wykonywaniu określonych poniżej czynności w
trakcie realizacji zamówienia: a) Roboty ziemne b) Roboty brukarskie 2. W trakcie realizacji
zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w
przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji
zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia: •
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności, których
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dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); •
zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub równoważnej instytucji w przypadku
Wykonawców zagranicznych, 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; Dokumenty
powyższe powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 4. Z tytułu
niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących
wskazane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 5. W
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy. 6. W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający
wymaga odnośnie zapisów punktu 1 powyżej przedstawienia dokumentów potwierdzających
zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności 7. Zapis punktu 1 i 6
powyżej nie dotyczy przypadków prawem wyłączonych, np.: gdy wspólnicy spółki będą
samodzielnie wykonywać wskazane czynności.
II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
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II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nd
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-30
II.9) Informacje dodatkowe: nd
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe nd
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe nd
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe: nd
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania zgodnie z art.
26 ust. 2 ustawy, Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona do złożenia następujących dokumentów lub oświadczeń: a) oświadczenia
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Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności b) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne W stosunku do
Wykonawców zagranicznych wymaga się złożenia powyższych oświadczeń w języku
polskim w formie określonej w Podrozdziale VIII.3. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w w punkcie litera b i c powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające, że nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nd
III.5.2)
W
ZAKRESIE
KRYTERIÓW
SELEKCJI:
nd
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nd
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach
w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu 3. Dokumenty lub Oświadczenia, o których mowa w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich żądać może Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (D. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.) żądanych w niniejszym postępowaniu,
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zgodnie z treścią Podrozdziału VIII.1. i VIII.2. niniejszej SIWZ, dotyczące Wykonawcy i
innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 5.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 6. Za potwierdzenie
za zgodność z oryginałem Zamawiający uważa złożenie na kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia własnoręcznego podpisu (własnoręcznie lub za pomocą pieczątki wraz z
własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do złożenia oferty w
sposób, o którym mowa w podpunkcie 8) lit. od a) do d), z zastrzeżeniem, że podpis złożony
w sposób, o jakim mowa w podpunkcie 8) lit. d) również będzie traktowany przez
Zamawiającego, jako potwierdzenie za zgodność z oryginałem) 7. Za podpis Zamawiający
uważa: a) własnoręcznie złożony podpis, na podstawie którego można zidentyfikować imię i
nazwisko osoby składającej podpis i/lub b) własnoręcznie złożony podpis, tzw. parafkę wraz
z pieczątką imienną/imieniem i nazwiskiem napisanym pismem komputerowym na podstawie
której można zidentyfikować imię i nazwisko osoby składającej podpis i/lub c) własnoręcznie
złożony podpis, tzw. parafkę przy innym podpisie tej samej osoby umożliwiającym
zidentyfikowanie imienia i nazwiska osoby składającej tzw. parafkę (zamiast pieczątki) d)
samą tzw. parafkę, jeżeli została ona złożona na którejkolwiek ze stron w sposób, o którym
mowa w lit. b) i/lub c) 9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w w/w Rozporządzeniu,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu lub oświadczenia jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości. 10. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w punkcie 12 powyżej. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty
składanej wspólnie przez kilku Wykonawców (art. 23 ustawy PZP) każdy z Wykonawców
uczestniczących w ofercie składa oddzielnie ww oświadczenie. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca w swej ofercie wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy i podał nazwy firm podwykonawców. 10. Nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one
udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Proponuje się, aby zastrzeżenie
dokonane było przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty”
oraz „część zastrzeżona oferty”. Proponuje się, aby wszystkie strony obu części zostały
ponumerowane. 11. Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu
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nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419) poprzez pojęcie tajemnicy 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 poufności Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają
się o zamówienie, zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy PZP Zamawiający żąda aby:
1) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie oświadczenie, o
którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, natomiast
w zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składują Wykonawcy
wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie , w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu; 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, winni oni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do
którego się odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich; 3)
wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium nd
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: nd
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: nd
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty
wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem
oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba
wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
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Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy
ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje
dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres
strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu
zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: nd
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nd
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nd Informacje dotyczące przebiegu
aukcji elektronicznej: nd Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji
elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne
wysokości postąpień): nd Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego,
rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nd Wymagania dotyczące
rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nd Informacje o liczbie
etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną
zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: nd
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
deklarowany okres gwarancji i rękojmi 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nd
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nd
Informacje dodatkowe nd
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nd
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody: nd Wstępny harmonogram postępowania: nd Podział dialogu na etapy w
celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: nd
Informacje dodatkowe: nd
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu
zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nd Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia: Informacje dodatkowe: nd
IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona
licytacja elektroniczna: nd Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu
zamówienia w licytacji elektronicznej: nd Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji
wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych: nd Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień: nd Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i
czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną
zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: nd
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy:
UMOWA …../ZP/2019/ PROJEKT Zawarta w dniu …………………………. 2019 r. w
Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice , ul. W.Witosa 16, 84-312 Cewice, NIP: 841-16-22-753
na rzecz której działa: Wójt Gminy Jerzy Bańka z kontrasygnatą Skarbnika Gminy zwaną w
dalszej
części
umowy
„Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
……………
reprezentowanym
……………………………………………………………………………………….. zwanym
w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej
treści: Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.),
zwanej w treści umowy „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego. § 1 1. Przedmiotem
umowy jest realizacja inwestycji pod nazwą „Remont drogi gminnej w miejscowości Karwica
zlokalizowanej na działce nr 134/4, 265/1, 288 obręb Karwica” 2. Szczegółowy opis
przedmiotu umowy określają: SIWZ, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz projekt wykonawczy. 3. Integralną częścią niniejszej
umowy, poza dokumentacją, o której mowa w ust. 2 jest oferta Wykonawcy oraz kopia
dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. § 2 Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wymienionego w § 1 – od dnia zawarcia
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umowy do dnia 30 listopada 2019 r. § 3 1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania
Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od zawarcia niniejszej
umowy tj. do dnia …………………………… r. 2. Zamawiający zobowiązuje się do
terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków. 3.
Zamawiający ma prawo zlecenia dodatkowych badań i ekspertyz na stosowane materiały,
surowce i technologie. W przypadku negatywnych wyników koszty badań i ekspertyz
poniesie Wykonawca. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione
przez Wykonawcę wynikające z braku lub niewłaściwego dozoru na placu budowy. § 4 1.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy
określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
przedmiarze robót oraz SIWZ i przyjmuje zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń. 2.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy, zgodnie ze
złożoną ofertą, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i do powierzenia kierownictwa budowy osobie posiadającej odpowiednie do
zakresu wykonywanych prac uprawnienia. 3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem
umowy zapoznał się z placem budowy, warunkami terenowymi i otrzymał od Zamawiającego
wszelkie informacje i dane jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji
przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca zapewni siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne
urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad. 5. Wykonawca zobowiązany
jest do oznakowania terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. 7. W przypadku braku możliwości
zorganizowania zaplecza robót na terenie budowy Wykonawca zorganizuje zaplecze robót
poza terenem budowy we własnym zakresie i na własny koszt. 8. Wykonawca we własnym
zakresie i na własny koszt, na bieżąco będzie zabezpieczał i usuwał wszelkie odpady i śmieci
będące efektem prowadzonych robót. 9. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia
kosztów zużytej energii elektrycznej do celów budowy. 10. Wykonawca podejmie
odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do miejsca realizacji umowy
przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu. 11. Wykonawca ma
obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiającego. 12. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren
budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. 13.
Wykonawca ma obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy
CAR. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać pełnej wartości prac określonych kontraktem
budowlanym. Wykonawca przedłoży kopię przedmiotowego ubezpieczenia, w siedzibie
Zamawiającego, w terminie 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy. § 5 1. Wykonawca
zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 2. Materiały, o których
mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów określonych w art. 10 ustawy
Prawo budowlane i przedmiarze robót. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na
żądanie Zamawiającego deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z PN-EN lub
aprobatą techniczną dla materiałów używanych do realizacji zamówienia. § 6 WARIANT bez udziału podwykonawców 1. Wykonawca wykona siłami własnymi cały zakres robót
stanowiący przedmiot umowy. 2. Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnego
zakresu robót stanowiącego przedmiot umowy. WARIANT – z udziałem podwykonawców 1.
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Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pod
warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 2. Wykonawca wykona siłami
własnymi następujący zakres robót stanowiący przedmiot umowy w zakresie: 1)
………………………………………………………………………………….…………….…
…… 3. Wykonawca powierzy podwykonawcom następujący zakres robót stanowiący
przedmiot
umowy
1)………………………………………………………………………………………………
………… 4. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 5. W toku realizacji
niniejszej umowy do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z
podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego. 6. W celu uzyskania zgody
Zamawiającego na zawarcie umowy o roboty budowlane Wykonawcy z podwykonawcą,
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy z podwykonawcą
lub jej projektu . 7. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą
wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 8. Do zawarcia przez
podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy. Zapisy ust. 5-7 stosuje się odpowiednio. 9. Umowy, o których
mowa w ust. 5-8 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Wykonawca
ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 11. Zawierający umowę z
podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców. 12.
Zawierający umowę z podwykonawcą, w tym również Wykonawca, zobowiązuje się zawrzeć
w umowie z podwykonawcą zapisy w zakresie: a) Terminu płatności faktur nie dłuższego niż
14 dni licząc od daty doręczenia zawierającemu umowy z podwykonawcą, w tym również
Wykonawcy faktury złożonej przez podwykonawcę b) Takiego okresu odpowiedzialności za
wady, aby nie był krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec
Zamawiającego. 13. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą
lub dalszym podwykonawcą , której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej
umowy lub odrębnymi przepisami. 14. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z
podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia
nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą lub dalszym
podwykonawcą bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia
sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o
której mowa w ust. 11. 15. W sytuacji określonej w ust. 14 Zamawiającemu przysługują
uprawnienia w postaci: odmowy podpisania protokołów odbioru robót z tytułu realizacji
umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami do ustaleń określonych w niniejszej umowie oraz naliczenia kary
umownej w zryczałtowanej wysokości: 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) za
każdy stwierdzony taki przypadek. 16. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części
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przedmiotu zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca
na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1prawa
zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podwykonawcy. 17. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy. 18. Postanowienia ustępu 16 i 17 stosuje się wobec dalszych
podwykonawców. 19. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. § 7 1.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zamówienia , zgodnie z SIWZ oraz ofertą
Wykonawcy, ustala się formie ryczałtu na kwotę brutto w wysokości ……………..(słownie:
……….) w tym podatek VAT ……….%. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w
ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją
projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu
umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na
koszty. 3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.” § 8 WARIANT - bez udziału podwykonawców 1. Strony ustalają
następującą formę rozliczeń: 1) Rozliczenie częściowe na podstawie faktur przejściowych
zgodnie z zakresem rzeczowo finansowym wykonanych i odebranych robót, określonych w
Harmonogramie Robót, ustalonym przez Strony w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 2)
Rozliczenie końcowe – fakturą końcową po zakończeniu robót i komisyjnym odbiorze
przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stwierdzający, że brak jest wad i usterek w
zrealizowanym zadaniu, zostanie podpisany przez obie Strony po dostarczeniu przez
Wykonawcę wszystkich dokumentów, o którym mowa w § 9 ust. 3 umowy. 2. Podstawą
wystawienia faktur przejściowych przez Wykonawcę będą dokumenty stwierdzające
wykonanie i odebranie robót określone w § 9 ust. 2 pkt 2 umowy. 3. Podstawą wystawienia
faktury końcowej przez Wykonawcę jest podpisany przez obie Strony protokół odbioru
końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy. 4. Termin płatności faktur
wynosi do 14 dni – liczony od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do
Zamawiającego. 5. Faktury należy wystawić Zamawiającemu zgodnie z poniższymi danymi:
Nabywca: Gmina Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice NIP: 841-16-22-753 Odbiorca:
Urząd Gminy w Cewicach ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice 6. Zapłata należności
Wykonawcy nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w
fakturze. Za datę dokonania zapłaty, przyjmuje się dzień wydania polecenia przelewu z
rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W przypadku błędnie wystawionej faktury przez
Wykonawcę, termin płatności liczony jest od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury korygującej. 8. Zamawiający informuje, że nr GLN do elektronicznego
fakturowania dla Gminy Cewice to 5909000851702. WARIANT - z udziałem
podwykonawców 1. Strony ustalają następującą formę rozliczeń: 1) Rozliczenie częściowe na
podstawie faktur przejściowych zgodnie z zakresem rzeczowo finansowym wykonanych i
odebranych robót, określonych w Harmonogramie Robót, ustalonym przez Strony w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy. 2) Rozliczenie końcowe – fakturą końcową po zakończeniu
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robót i komisyjnym odbiorze przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego
stwierdzający, że brak jest wad i usterek w zrealizowanym zadaniu, zostanie podpisany przez
obie Strony po dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o którym mowa w §
9 ust. 3 i 4 umowy. 2. Podstawą wystawienia faktur przejściowych przez Wykonawcę będą
dokumenty stwierdzające wykonanie prac określone w § 9 ust. 2 pkt 2 umowy. 3. Podstawą
wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest podpisany przez obie Strony protokół
odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy. 4. Termin płatności
faktur wynosi do 14 dni – liczony od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do
Zamawiającego. 5. Faktury należy wystawić Zamawiającemu zgodnie z poniższymi danymi:
Nabywca: Gmina Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice NIP: 841-16-22-753 Odbiorca:
Urząd Gminy w Cewicach ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice 6. Zapłata należności
Wykonawcy nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w
fakturze. Za datę dokonania zapłaty, przyjmuje się dzień wydania polecenia przelewu z
rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W przypadku błędnie wystawionej faktury przez
Wykonawcę, termin płatności liczony jest od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury korygującej. 8. Zamawiający informuje, że nr GLN do elektronicznego
fakturowania dla Gminy Cewice to 5909000851702. 9. Zamawiający w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dokonuje bezpośredniej zapłaty
wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę,
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wynosić będzie do 30 dni od dnia wpływu do siedziby
Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego. 11. Zobowiązanie
Zamawiającego obejmuje wyłącznie należności powstałe po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 12. Bezpośrednia zapłata, o której
mowa w ust. 9, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 13. W przypadku dokonania bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 14.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 8 lub konieczność dokonania bezpośrednich
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
Zamawiającego. § 9 1. Zakres i sposób odbiorów robót i ich przekazywania Zamawiającemu
przez Wykonawcę odbywać się będzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz
obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi odbioru robót budowlanych i prawem
budowlanym oraz zgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 2. Ustala się następujące rodzaje
odbiorów robót: 1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - dokonuje upoważniony
inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku
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budowy, zgłaszania inspektorowi nadzoru sprawdzenia lub odbioru wykonanie robót
ulegających zakryciu, bądź robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi tych robót
inspektorowi nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny
koszt, 2) odbiór częściowy, dokonuje się w celu przeprowadzenia bieżącego częściowego
rozliczenia; dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez
Wykonawcę protokołu odbioru części robót na podstawie Harmonogramu Robót,
potwierdzonego pisemnie przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i Zamawiającego.
Wykonawca na odbiór częściowy zobowiązany jest przedłożyć szkice geodezyjne z
wykonanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej z potwierdzeniem przez geodetę zgodności
wykonania z projektem i pozwoleniem na budowę. 3) odbiór końcowy - dokonuje się po
całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na
podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych
przepisami ustawy Prawo budowlane. Zgłoszenie do odbioru końcowego może być dokonane
wyłącznie po zakończeniu robót objętych niniejszą umową. Fakt zakończenia wszystkich
robót potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego w postaci wpisu w dzienniku budowy. 3.
Wykonawca na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego skompletuje i przedstawi
Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy w szczególności: deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych
materiałów, protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych, atesty niezbędne
świadectwa kontroli jakości, karty katalogowe, oświadczenia właścicieli gruntów o
uporządkowaniu terenu. 4. W razie skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia do
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca na dzień
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedstawi Zamawiającemu pisemne
oświadczenia wszystkich podwykonawców, którym powierzono wykonanie części
zamówienia , o dokonaniu zapłaty na rzecz tychże podwykonawców w całości należnego im
wynagrodzenia. 5. Protokoły odbioru będą podpisane przez Kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru , przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 6. Zamawiający może podjąć
decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie
wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do
czasu usunięcia wad. 7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez
względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić
do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez
Zamawiającego. 8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie
nadających się do usunięcia Zamawiający może: 1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenia, 2)
odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 9. O fakcie
usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie
wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako
wadliwym. 10. Zamawiający wyznacza pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po
upływie rękojmi. 11. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek,
Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych wad, a obowiązek zawarty w ust. 6-9 stosuje
się odpowiednio. § 10 WARIANT – bez udziału podwykonawców 1. Strony postanawiają , że
obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci
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Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 niniejszej umowy za każdy dzień
zwłoki, 2) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia oraz w usunięciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i pogwarancyjnym a także stwierdzonych w okresie
gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 7 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad. 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w § 7 niniejszej umowy.
4) w sytuacji określonej w §18 ust.4 umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego
brutto. 3. Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 2 z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 4. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 5.
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do sumowania kar umownych uregulowanych w
ust. 2 pkt 1-4 i obciążenia Wykonawcy ich łącznym wymiarem. 6. W ustalaniu zasad
odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o
przepisy Kodeksu Cywilnego . WARIANT - z udziałem podwykonawców 1. Strony
postanawiają , że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2. Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 niniejszej umowy za
każdy dzień zwłoki, 2) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia oraz z usunięciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i pogwarancyjnym, a także stwierdzonych w okresie
gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 7 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad. 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w § 7 niniejszej umowy.
4) w sytuacji określonej w §18 ust.4 umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego
brutto. 5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 7 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 6) za
nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy, której przedmiotem są roboty
budowlane o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia
umownego brutto , o którym mowa w § 7 niniejszej umowy. 7) za nieprzedłożenie
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w § 7 niniejszej umowy. 8)
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy. 3. Zamawiający
może potrącić należne kary umowne określone w ust. 2 z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do
wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 5. W razie odstąpienia od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do
sumowania kar umownych uregulowanych w ust. 2 pkt 1-8 i obciążenia Wykonawcy ich
łącznym wymiarem. 6. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte
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wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego. § 11 W
przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, Zamawiającemu
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. § 12 1.
Zamawiający
ustanawia
Inspektora
nadzoru
w
osobie:
…………………………………………. 2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w
osobie: :………………………………………… § 13 1. Za siłę wyższą uznaje się niemożliwe
do przewidzenia wydarzenia, które występują niezależnie od woli Stron po zawarciu
niniejszej umowy, a którym Strona nie będzie mogła zapobiec przy zastosowaniu należytej
staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych ,
takich jak np. pożar, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, zarządzenia władz. 2. W
przypadku, gdy realizacja umowy zostanie wstrzymana wskutek działania siły wyższej,
termin wykonania umowy ulega zawieszeniu na czas trwania przeszkody. 3. Strony
zobowiązują sie do wzajemnego, niezwłocznego dostarczenia pisemnego zawiadomienia o
zaistnieniu siły wyższej i przewidywanym czasie jej trwania, a także dołożą wszelkich starań
ograniczających skutki jej oddziaływania. 4. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia
budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na czas obowiązywania niniejszej umowy. 5.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz
wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót – od ognia, huraganu i
innych zdarzeń losowych, 2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w
związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów
mechanicznych. 6. Ubezpieczenia, o których mowa w ust.4 i ust. 5 pkt 1 i 2 umowy
Wykonawca dokona przed przystąpieniem do robót. § 14 1. Wykonawca udziela
Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy gwarancji niezależnie od rękojmi przy
czym zrównuje się oba okresy. Szczegółowe zasady jakościowej gwarancji na wykonany
przedmiot umowy zawiera Karta Gwarancji Jakościowej, stanowiąca załącznik do umowy i
będąca jej integralną częścią. 2. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi
….. miesięcy 3. Okres gwarancji wynosi: ….. miesięcy 4. Okres rękojmi i gwarancji liczony
jest od daty podpisania bez usterek protokołu końcowego odbioru robót. 5. Wykonawca w
okresie rękojmi zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt usterek i wad niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 48 godzin. 6. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w
okresie rękojmi i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie , Zamawiający
zleci zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w
całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad. § 15 1. Warunkiem
zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przetargu nieograniczonym w wyniku, którego została zawarta niniejsza
umowa, zwanej w umowie SIWZ, jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. 2. Na poczet należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości:……..zł(słownie :………..) w formie
…………………………. 3. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy stanowi załącznik do niniejszej umowy. 4. Kwota , o której mowa w ust.2 stanowi 8
% ceny całkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy tj. wartości brutto wynagrodzenia
określonego w umowie. 5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
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nienależytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia tj.
kwotę w wysokości: ……………………. w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, z uwzględnieniem ust. 10. 7.
30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. ………………… zł zostaje pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 8. Kwota , o której mowa w ust. 7 jest
zwracana nie później niż w 15 -tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady z
uwzględnieniem ust. 10. 9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje
na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek wykonawcy. 10. W przypadku nienależytego wykonania umowy, po upływie
terminów ustalonych na wykonanie , na usunięcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i
ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie,
Zamawiający zleci ich realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo zapłacić kwoty uzupełniające z
wynagrodzenia Wykonawcy. § 16 1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają po rygorem
nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w
trybie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018
r., poz. 1986 ze zm.). 2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku opisanym
poniżej, z zastrzeżeniem, iż strony umowy wyrażają zgodę na wprowadzenie zmian, tj.: zmian
dotyczących podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22 a ust 1
ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż 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. 3. Zmiany dokonywane są poprzez
złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem
zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany. 4. Strony umowy zawierają
stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie uwzględniający warunki
zmiany umowy określone w SIWZ. § 17 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej
umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. § 18 1.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych
przepisów Kodeksu Pracy lub przepisów równoważnych, obowiązujących w innych krajach z
wyjątkiem przypadków prawem wyłączonych, osób wykonujących czynności w każdym
wyszczególnionym zakresie, polegającym na wykonywaniu określonych poniżej czynności w
trakcie realizacji zamówienia: a) Roboty ziemne b) Roboty brukarskie 2. W trakcie realizacji
zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w
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przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji
zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy lub przepisów
równoważnych, obowiązujących w innych krajach z wyjątkiem przypadków prawem
wyłączonych osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). zaświadczenie właściwego
oddziału ZUS lub równoważnej instytucji w przypadku Wykonawców zagranicznych,
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 obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. 4. W razie niespełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych
przepisów Kodeksu Pracy lub przepisów równoważnych, obowiązujących w innych krajach z
wyjątkiem przypadków prawem wyłączonych osób wykonujących wskazane w ust.1
czynności Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości
określonej w §10 ust.2 pkt 4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy. § 19 1. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania
niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2.
Wystąpienie lub zaistnienie sporu dotyczącego umowy nie zwalnia stron od obowiązku
dotrzymania zobowiązań wynikających z umowy. § 20 Niniejszą umowę sporządzono w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający i 1 egz.
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1

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 8% ceny całkowitej podanej
w formularzu ofertowym. 3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy 4. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy może zostać wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej
lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 5.
Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w innych formach niż opisane powyżej. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Łebie o/Czarna Dąbrówka nr 54 9324 1018 0022 6556
2000 0340 7. 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. 8. Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy składane w innej formie niż pieniężna powinno zostać sporządzone
zgodnie z obowiązującym prawem, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zgłoszenia zastrzeżeń do złożonego dokumentu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
gwarancji/poręczenia. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie
innej niż w pieniądzu nie może wygasać wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia przekazania
przez Wykonawcę raportu, o którym mowa w §4 pkt 7 Projektu umowy, za miesiąc czerwiec
2020 r. 10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w punkcie 4 niniejszego rozdziału.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości tego zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości. 11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana,
nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny,
stosownie do art. 94 ust 2 PZP. 12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. 13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia w
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pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia., przy czym wypłata ta
następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 14.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Informacje dodatkowe: nd
IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zmiany treści
zawartej umowy wymagają po rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy
pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) 1. Zmiana postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy jest możliwa także w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż strony
umowy wyrażają zgodę na wprowadzenie zmian, tj.: 1) zmian dotyczących podwykonawcy,
przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby
którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Warunki zmian: a)
inicjowanie zmian – na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego b) uzasadnienie
zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, c) forma zmian: aneks do umowy w
formie pisemnej pod rygorem nieważności
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nd
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym nd
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-10-16, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody: nd
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu > Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
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które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: nd
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