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Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział 1 

Instrukcja dla Wykonawców  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Powiat Kamiennogórski 

ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra 

NIP: 614 14 74 708 

 

Strona internetowa: www.kamienna-gora.pl 

Strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora  

Strona, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora 

e-mail: powiat@kamienna-gora.pl 

Numer telefonu: 75 64 50 100 

 

Dni i godziny urzędowania: poniedziałek: 7:30-17.00 

 wtorek – czwartek: 7:30-15.30 

 piątek: 7.30-14.00 

 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ID.272.3.1.2023 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 

oznaczenie. 

 

3. INFORMACJE OGÓLNE: 

3.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej także „ustawą pzp”.  

3.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3.3. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora (zwana również: „Platformą zakupową, 

„Platformą”).  

3.4. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części.  

3.5. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 

Inwestycja będąca przedmiotem niniejszego postępowania realizowana będzie z udziałem środków 

pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu trzech robót budowlanych w różnych częściach powiatu i 

dotyczy różnych dróg. Z treści regulaminu programu oraz zapisów promesy wstępnej udzielonej 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynika, że przedsięwzięcia ujęte we wniosku o 

dofinansowanie, tj. Modernizacja drogi 2787D i 2788D w Nagórniku, Modernizacja wiaduktu 

drogowego n/PKP w ciągu drogi 2768D w Ciechanowicach i Modernizacja drogi 3473D w 

Dębrzniku muszą być udzielone w ramach jednego postępowania zakupowego. Dodatkowo 

podział zamówienia na części niesie za sobą ryzyko braku ofert na jedną lub kilka wyodrębnionych 

w ramach zamówienia części, przedłużanie się procedury zakupowej a także powstanie 

rozbieżności czasowych w rozstrzyganiu postępowań skutkujących wyborem wykonawcy dla 

każdej z części zamówienia, co  w konsekwencji skutkować może udzieleniem zamówienia w 

różnych terminach bądź unieważnieniem części postępowań. Powyższe oznaczałoby brak 

możliwości spełnienia wymagań określonych w regulaminie programu i promesie wstępnej gdzie 

określono, że jedna promesa odpowiada jednemu postępowaniu zakupowemu czego skutkiem 

byłaby utrata otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania. Nie bez znaczenia dla braku 

podziału zamówienia na części pozostaje kwestia dotycząca rozliczeń i płatności na rzecz 

wykonawców biorąc pod uwagę założenia programu w zakresie wypłaty środków z promesy. 

Zgodnie ze wstępną promesą wypłata dofinansowania, w przypadku inwestycji realizowanych w 

okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji. Podział 

http://www.kamienna-gora.pl/
https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora
https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora
mailto:powiat@kamienna-gora.pl
https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora
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zamówienia na części a co za tym idzie wybór różnych wykonawców prowadziłby do sytuacji w 

której wypłata należnego wynagrodzenia (dofinansowania) Wykonawcy nastąpiłaby po 

zakończeniu realizacji ostatniej z wyodrębnionych części zamówienia. Skutkiem mogłoby być 

ograniczenie kręgu podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu z uwagi na trudności 

z wypłatą wynagrodzenia po znacznym upływie czasu od zakończenia i odbioru robót w ramach 

realizowanej części inwestycji.  

3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 i 8 ustawy pzp.  

3.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej ani z możliwością prowadzenia negocjacji. 

3.9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie 

przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  

3.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w 

postępowaniu.  

3.11. Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u 

Zamawiającego.  

3.12. Do porozumiewania się z Wykonawcami w trakcie trwania postępowania po stronie 

Zamawiającego upoważniona jest Pani Agnieszka Ławniczak i Pan Artur Pasiut. Kontakt z 

upoważnioną osobą możliwy jest za pośrednictwem platformy lub za pośrednictwem  

e-mail: agnieszka.lawniczak@kamienna-gora.pl, artur.pasiut@kamienna-gora.pl  

 

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 

4.1. Zamówienie finansowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych Zamawiającego. 

4.2. Stosownie do treści art. 310 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia 

przedmiotowego postępowania jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Zamawiający informuje, że do 

dnia 31 stycznia 2023 r. zostanie podjęta decyzja o zabezpieczeniu środków na realizację 

przedmiotowego zamówienia w budżecie Zamawiającego.  

 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

5.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Modernizacji infrastruktury 

drogowej w powiecie kamiennogórskim. 

5.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania: 

5.2.1. Zadanie 1 – Modernizacja drogi 2787D i 2788D w Nagórniku, 

5.2.2. Zadanie 2 – Modernizacja wiaduktu drogowego n/PKP w ciągu drogi 2768D w 

Ciechanowicach, 

5.2.3. Zadanie 3 – Modernizacja drogi 3473D w Dębrzniku. 

5.3. Przedmiot zamówienia został określony za pomocą kodu Wspólnego Słownika Zamówień: 

5.3.1. Główny przedmiot: 

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45.22.11.19-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów 

5.3.2. Dodatkowe przedmioty: 

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45.23.24.52-5 Roboty odwadniające  

32.41.21.00-5 Sieć telekomunikacyjna 

77.21.14.00-6 Wycinka drzew  

77.21.15.00-7 Usługi pielęgnacji drzew  

34.92.21.00-7 Oznakowanie drogowe 

34.92.81.10-2 Bariery drogowe 

31.52.32.00-0 Trwałe znaki informacyjne 

5.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Tomie III. Opis przedmiotu 

zamówienia.  

5.5. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy pzp, obowiązku 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.    

5.6. Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, tj: 

1) podbudowy i roboty ziemne, 

mailto:agnieszka.lawniczak@kamienna-gora.pl
mailto:artur.pasiut@kamienna-gora.pl
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2) roboty w zakresie remontu mostu, 

3) nawierzchnie, 

4) odwodnienie 

jeżeli  wykonywanie przez nich czynności spełnia sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2022 r., poz.1510 ze zm.). 

5.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt 5.5. SWZ czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i 

dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia w/w wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia.  

5.8. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego i terminie w tym 

wezwaniu określonym, przedłoży według wyboru Zamawiającego wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności określone w pkt 5.5. SWZ w trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające informacje, w szczególności imię i 

nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków, 

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 5.6. SWZ. Oświadczenie to powinno 

zawierać: 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, 

okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w ppkt 5.7.2) SWZ. Kopia umowy o pracę 

winna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL. Informacje takie jak: imię i 

nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o pracę nie 

podlegają anonimizacji i muszą być możliwe do zidentyfikowania, 

4)  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

5) 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 o ochronie danych osobowych.  

5.9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych powyżej Zamawiający będzie 

traktował jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy 

i będzie podstawą do naliczania kar umownych w wysokości określonej w Projektowanych 

postanowieniach umowy. 

 

6. TERMIN REALIZACJI: 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

7.2. Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 

1) dysponują zdolnością do występowania w obrocie gospodarczym, przejawiającą się 

następującym minimalnym poziomem zdolności: 

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie; 

2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:  

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie; 
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3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej potwierdzającej zdolność Wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia, przejawiającą się minimalnym poziomem zdolności: 

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie; 

4) dysponują zdolnością techniczną lub zawodową potwierdzającą zdolność Wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia, przejawiającą się następującym minimalnym poziomem 

dotyczącym: 

a) zdolności technicznej Wykonawcy – Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 

lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie wykonał należycie 

(zakończył) co najmniej:  

− jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, odbudowie, przebudowie drogi o 

nawierzchni asfaltowej i o wartości co najmniej 700 000,00 złotych brutto (słownie 

złotych: siedemset tysięcy)  

oraz 

− jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, odbudowie, remoncie 

obiektu mostowego i o wartości co najmniej 250 000,00 złotych brutto (słownie złotych: 

dwieście pięćdziesiąt tysięcy). 

 
Przez drogę rozumie się budowlę składającą się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych lub drogowych obiektów 

inżynierskich, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowalne, 

stanowiącą całość techniczno – użytkową, usytuowaną w pasie drogowym i przeznaczoną do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu 

pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.  
 

Przez obiekt mostowy rozumie się – most i wiadukt, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie  

art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, i tak:  

− most – to budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi nad przeszkodą, w której co najmniej jedno przęsło znajduje się 

nad wodami powierzchniowymi, 

− wiadukt – to budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi nad przeszkodą, w której żadne przęsło nie znajduje się nad 

wodami powierzchniowymi. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku, o 

których mowa w pkt 7.2.4) a) Wykonawcy wykazują wspólnie;  

 

b) zdolności zawodowej Wykonawcy:  

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem 

odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże osoby, które 

musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: 

− osoba (1 osoba) pełniąca funkcję Kierownika Budowy posiadająca uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez 

ograniczeń oraz min 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika 

budowy i/lub robót i/lub Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz będąca członkiem 

właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa, 

− osoba (1 osoba) pełniąca funkcję Kierownika Robót posiadająca uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej bez 

ograniczeń oraz min 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika 

budowy i/lub robót i/lub Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz będąca członkiem 

właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku, o 

których mowa w pkt 7.2.4) b) Wykonawcy wykazują wspólnie.  

 
Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowalne (tj. Dz. U. z 2021 

r., poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz. U. 2019 r., poz. 1117 ze zm.).  

W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w 

budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży 

budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.) lub posiadać prawo do świadczenia usług 

transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.).  

 

https://sip.lex.pl/#/document/16796118?unitId=art(7)&cm=DOCUMENT
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Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji w przypadku posiadania wymaganych uprawnień i doświadczenia przez 

daną osobę.  

 

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

stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej  lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nimi stosunków prawnych.  

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

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

7.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

7.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 7.5. SWZ, potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa,  szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotów udostępniającego zasoby, 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą.  

7.7. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmiot udostępniający zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 

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

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.  

7.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

7.9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 

zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

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

udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 

2.1., podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 

oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się 

na jego zasoby.  

Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby powinny być złożone w formie elektronicznej, 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w zakresie w 

jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 273 ust. 1 ustawy pzp. Należy je 

przesłać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 14 SWZ. Wykonawca, który powołuje się na 

zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.2. SWZ.  

7.11. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 

Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

7.12. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 
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8. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW: 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w 

okolicznościach wskazanych w: 

8.1.1. art. 108 ust. 1 ustawy pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy pzp, tj.: 

8.1.1.1. Wykonawcy będący osobą fizyczną, którego skazano za przestępstwo: 

8.1.1.1.1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku 

mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

8.1.1.1.2.  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

8.1.1.1.3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 

46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1133 oraz z 2021 r., poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 463, 583 i 974), 

8.1.1.1.4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym 

mowa w art. 165a Kodeksu karnego lub przestępstwo udaremnienia 

lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy 

lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego, 

8.1.1.1.5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115  

§ 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego 

przestępstwa, 

8.1.1.1.6.   powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o 

którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1745), 

8.1.1.1.7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o którym mowa w art. 296-307 

Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 

286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe,  

8.1.1.1.8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 

czerwca 2021 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

− lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

8.1.1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

8.1.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności; 

8.1.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

8.1.1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

8.1.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
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podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8.1.2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.), tj.:  

8.1.2.1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

8.1.2.2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba 

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będą takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

8.1.2.3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany 

na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

8.1.2.4. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany 

na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

8.2. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę spełniającego następujące przesłanki określone w art. 

109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, tj.: 

8.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

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

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

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

8.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 

1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 

ust. 2 pkt 1-3 ustawy pzp. 

 

9. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW LUB 

OŚWIADCZEŃ JAKICH MOŻE ŻĄDĄĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 

PODSTAW WYKLUCZENIA: 

9.1.  Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania. 

9.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie ze wzorem, 

który stanowi Załącznik 2.1. 

9.3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1. stanowią wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

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

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

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

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w postaci 

dokumentów wskazanych w pkt 9.5. SWZ. 
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9.5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń 

lub dokumentów: 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 

a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, 

b) oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z 

innym  wykonawcą, którą złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2.4., 

c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik 2.7.; 

2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

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

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały prawidłowo ukończone, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik 2.6.; 

 
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 

zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne 

odpowiednie dokumenty.  

 

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2.5. 

9.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w 9.5.1) a) SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 

otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 

zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się 

on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed jego złożeniem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

9.7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich 

złożenia. 

9.8. Jeżeli złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji 

lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub 

dokumentów.  

9.9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ, 

dane umożliwiające dostęp do tych środków. W przypadku wskazania przez Wykonawcę 

dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od wykonawcy 
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przedstawienia  tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

podmiotowych środków dowodowych. 

9.10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru referencyjnego 

postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  

 

10. PODWYKONAWSTWO:  

10.1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający 

żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.  

10.2. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SWZ 

Projektowane postanowienia umowy.  

 

11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA: 

11.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w 

ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać 

będzie następujące wymagania:  

1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, 

2) wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z 

pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty, 

3) pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego 

wynika takie pełnomocnictwo, które należy złożyć razem z ofertą, 

4) w odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.2. SWZ, wymagania te muszą być spełnione 

wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy 

z Wykonawców składających ofertę wspólną), 

5) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z 

treścią Załącznika 2.1. do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że 

każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z 

postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ,  

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach 

tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy, 

7) pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo 

o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowalnym podpisem 

elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 

w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 

11.2. W przypadku, gdy spełnianie warunku opisanego w pkt 7.2.4) SWZ: 

1) wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, 

2) wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy 

wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane 

− wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które 

roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.  

11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani 

na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o 

których mowa w pkt 9 SWZ, przy czym: 

1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.5.2) SWZ składa odpowiednio 

Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ją spełnianie warunku, w zakresie i na 

zasadach opisanych w pkt 7.2. SWZ.  
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12. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: 

12.1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą platformy pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora  

12.2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 

między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania 

(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do 

Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 

Zamawiającego. 

12.3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 

platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 

adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 

12.4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system 

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

12.5. Zamawiający, zgodnie z zapisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zmówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania 

sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel 

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 

10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 

generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu 

Miar. 

12.6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

1)  akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na 

stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

2)  zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

12.7.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią 

oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został 

spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy pzp. 

12.8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 

szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują 

się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

12.9. Po upływie terminu składania ofert, wszelkie oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje są przekazywane między Zamawiającym a Wykonawcą w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy. 

12.10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

e-mail: agnieszka.lawniczak@kamienna-gora.pl, artur.pasiut@kamienna-gora.pl  

https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:agnieszka.lawniczak@kamienna-gora.pl
mailto:artur.pasiut@kamienna-gora.pl


 

 
 

13 

 

12.11.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-

mail: agnieszka.lawniczak@kamienna-gora.pl, artur.pasiut@kamienna-gora.pl   

 

13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ: 

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek 

należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Zamawiający prosi o przekazanie pytań również w 

formie edytowalnej. 

13.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

13.3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 13.2. SWZ przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 13.2. SWZ. 

13.5. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 

pkt 13.2. SWZ, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużania terminu składania ofert.  

13.6. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże 

Wykonawcom, za pośrednictwem Platformy.  

13.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na Platformie.  

13.8. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

13.9. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 

13.10. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji na Platformie oraz zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

13.11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 

13.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i 

zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.  

 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

14.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

14.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

14.4. Oferta nie musi być zabezpieczona wadium. 

14.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”.  

14.6. Oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą: 

1) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty 

podpisuje pełnomocnik, 

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

zgodne w treści z Załącznikiem 2.1. do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem 

potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie, 

3) zobowiązanie innego podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, aktualne na 

dzień składania ofert, celem wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia 

oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu. 

14.7. Oferta sporządzana jest w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

14.8. Wykonawca, pod rygorem nieważności, składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy. 

mailto:agnieszka.lawniczak@kamienna-gora.pl
mailto:Artur.pasiut@kamienna-gora.pl
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14.9. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 

dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie 

kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

14.10. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów 

dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.  

14.11. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale  i podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, podmiotu, na którego 

zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, w postaci dokumentu elektronicznego albo cyfrowego odwzorowania 

tego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Wraz z pełnomocnictwem należy 

złożyć, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo cyfrowego odwzorowania tego 

dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem, dokumenty, z których wynika 

uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. 

14.12. Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub 

poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów (inne niż 

pełnomocnictwo) muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo 

cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. 

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

14.14. W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 18 

ust 3 ustawy Pzp Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

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

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

14.15. W przypadku przekazywania dokumentów elektronicznych w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z 

opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

14.16. Zamawiający udostępnia Wykonawcom kanał elektronicznej komunikacji pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora na stronie danego postępowania. 

14.17. Wykonawca może zarejestrować się bezpłatnie na platformie pod podanym wyżej adresem, 

zgodnie z zasadami podanymi przez operatora Platformy. 

14.18. Wymagania techniczne, organizacyjne i sposób korzystania z platformy oraz szczegóły 

dotyczące złożenia oferty znajdują się na stronie internetowej pod adresami: 

http://www.platformazakupowa.pl/strona/l-regulamin oraz  

http://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

14.19. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowalnym elektronicznym 

podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. W procesie 

składania oferty za pośrednictwem Platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący 

sposób: 

1) bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy – jeżeli to jest 

wymagane oraz 

2) dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu 

przycisku „Przejdź do podsumowania"). 

14.20. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie wraz z 

wgraniem paczki w formacie XML, w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przyciski 

„złóż ofertę" i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona. 

14.21. Zaleca się sporządzenie oferty i oświadczeń w plikach pdf i podpisanie podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca nie ma obowiązku 

szyfrowania podpisanych dokumentów – za szyfrowanie ofert odpowiada Platforma. 

14.22. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku, który można załączyć na Platformie to 75 MB przy 

maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów. W przypadku większych plików 

zalecane jest skorzystanie z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 75 

MB każda. 

14.23. Zaleca się nazwanie poszczególnych dokumentów w sposób umożliwiający ich identyfikację: 

https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora
http://www.platformazakupowa.pl/strona/l-regulamin
http://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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np. formularz oferty, kosztorys ofertowy, itp. 

14.24. Wskazane jest, aby pliki, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnice przedsiębiorstwa zostały złożone w osobnym wyznaczonym 

do tego miejscu na Platformie. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 

informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji 

jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnianie. 

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane 

przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 

niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z 

postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy pzp. 

14.25. Oferta i oświadczenia mogą być wycofane i złożone ponownie przed upływem wyznaczonego 

terminu składania ofert. Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe wycofanie lub 

zmiana złożonej oferty. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający nie ma dostępu do 

złożonych dokumentów. 

14.26. Przesyłanie dokumentów na wezwanie Zamawiającego: do Wykonawcy wyjdzie  

e-mail informujący, że Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia dokumentów 

lub do złożenia wyjaśnienia we wskazanym terminie. W celu zapoznania się z treścią wezwania 

plik należy pobrać a uzupełnienie przekazać zgodnie z instrukcją. Wykonawca zobowiązany jest 

śledzić wszystkie komunikaty pojawiające się oraz wiadomości przychodzące z Platformy. 

14.27. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku 

obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski.  

14.28. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory, w 

formie formularzy zamieszczonych w SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, 

co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 

15.1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Oferta w tym również pozycji 

wyszczególnionych w Kalkulacji cenowej. Wypełnienie formularza polega na uzupełnieniu: ceny 

brutto oraz stawki podatku VAT.  

15.2. Wykonawca określa w Formularzu Oferty, cenę oferty brutto zamówienia, która stanowić będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 Kodeksu cywilnego) za realizację całego przedmiotu 

zamówienia, podając ją w czytelnym zapisie liczbowym i słownym zwaną dalej „ceną brutto 

oferty” lub także „ceną”. 

15.3. W Formularzu Oferta Wykonawca zobowiązany będzie podać cenę brutto w rozbiciu na Zadania 

ujęte w Kalkulacji cenowej. Suma cen za realizację poszczególnych Zadań musi odpowiadać cenie 

brutto oferty wskazanej przez Wykonawcę w pkt 3 Formularza Oferta.  

15.4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost z dokumentów zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać 

zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym.  

UWAGA! 

Zamawiający zastrzega, że przy kalkulowaniu ceny oferty Wykonawca winien wziąć pod uwagę całość opisu 

przedmiotu zamówienia. Ryzyko oszacowania i złożenia oferty jedynie na podstawie przedmiarów obciąża w 

całości wyłącznie Wykonawcę.  

15.5. Cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 

informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178 ze zm.). 

15.6. Wykonawca określi cenę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. setnych części złotego) 

zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 

15.7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 

15.8. W przypadku, w którym wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u 

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

Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego (w treści Formularza oferty), że 

wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT oraz wskazując stawkę podatku 

od towarów i usług, która zgodnie z widzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

15.9. Zamawiający informuje, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, tzw. split payment.  

15.10. Wykonawcy, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert są zobowiązani do 

przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco 
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niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną 

jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy pzp. 

 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

16.1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia 

wadium.  

 
17. TRYB, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

17.1. Ofertę w formie elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na 

Platformie Zamawiającego  pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora 

do dnia 24.01.2023 r. do godziny 09:00. 

17.2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji  

na Platformie.  

17.3. Po upływie terminu składania ofert dodanie oferty lub inne czynności zmierzające do złożenia 

oferty nie będą możliwe. 

17.4. Otwarcie ofert jest niejawne.  

17.5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.01.2023 r. o godzinie 09:15. 

17.6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na  stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

17.8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

18.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 22.02.2023 r. 

18.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonym w pkt 18.1. SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 18.2. SWZ, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą.  

 

19. BADANIE OFERT, KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 

19.1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu, 

spełniających wymogi SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska 

największą liczbę punktów w wyniku działania: O = Kc+Kg. 

19.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 

ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.  

19.3. Zamawiający przy wyborze ofert dla będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 

Kryteria oceny 
Znaczenie kryterium w % 

(maksymalna liczba punktów) 

Kryterium 1 – Kc Cena oferty brutto  

 

60% = 60 pkt 

 

Kryterium 2 – Kg 

Gwarancja na wykonane i odebrane 

roboty budowlane oraz 

zamontowane urządzenia  

40% = 40 pkt 

 

1) Zasady oceny Kryterium 1: Cena oferty brutto (Kc): 
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Ocena Kryterium 1: Cena oferty brutto (Kc) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez 

Wykonawcę Formularza oferty.  

Oferta złożona przez Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc  

po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: 

 

 Kc = 
Kcn 

x 60 pkt 
Kco 

 

gdzie: 

Kcn – oznacza najniższą zaproponowaną cenę, 

Kco – oznacza cenę zaproponowaną w ofercie badanej, 

Kc – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w Kryterium 1: Cena oferty brutto  

 

2) Zasady oceny Kryterium 2: Gwarancja na wykonane i odebrane roboty budowlane oraz 

zamontowane urządzenia (Kg): 

 

Ocena Kryterium 2: Gwarancja na wykonane i odebrane roboty budowlane oraz zamontowane 

urządzenia (Kg) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Formularza 

oferty. Minimalny okres gwarancji na wykonane i odebrane roboty budowlane oraz 

zamontowane urządzenia – 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji na wykonane i odebrane 

roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia – 60 miesięcy i więcej.  

Oferta złożona przez Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc  

po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: 

 

 

 

Kg = 
Kgn 

x 40 pkt 
Kgo 

 

gdzie: 

Kgn – oznacza najniższą zaproponowaną liczbę miesięcy gwarancji, 

Kgo – oznacza liczbę miesięcy gwarancji zaproponowaną w ofercie badanej, 

Kg – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w Kryterium 2: Gwarancji na wykonane i 

odebrane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia 

 

UWAGA! Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty okresu 

gwarancji lub poda inny okres od dopuszczonych przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie 

najkrótszy możliwy okres gwarancji tj. 24 miesiące. W sytuacji w której Wykonawca wskaże w Formularzu oferty 

więcej niż jeden okres gwarancji, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie najkrótszy wskazany przez Wykonawcę okres 

gwarancji.  

 

19.4. Ocena punktowa będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie 

z zasadą: ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół, ułamek kończący się cyfrą 

od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.  

19.5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 

zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

19.6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawią taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 

ofertę z najniższą ceną. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym 

przez Zamawiającego. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY: 
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20.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane w SWZ kryteria oceny ofert.  

20.2. Zamawiający zawrze umowę, w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

ustawy pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

20.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w pkt 20.2. SWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko 

jedną ofertę. 

20.4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

20.5. Wykonawca, o którym mowa w pkt 20.1., ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które zostały określone 

w Tomie II. SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

20.6. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

20.7. Przed zawarciem umowy  Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zgodnie z zapisami pkt 21 SWZ.  

20.8. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

zobowiązany będzie przedłożyć kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia wykazanego 

Kierownika Budowy i Kierownika Robót. 

 

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

21.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

21.2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

kwotę stanowiącą 2% ceny brutto podanej w ofercie w formach określonych w art. 450 ust. 1 

ustawy pzp. 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej 

jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać: Powiat Kamiennogórski z/s w Kamiennej Górze (58-

400) przy ul. Wł. Broniewskiego 15. 

21.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego  

nr 87 1020 3668 0000 5602 0465 9639 prowadzony przez PKO BP S.A. (w tytule przelewu należy 

wpisać znak postępowania – ID.272.3.1.2023). 

21.4. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie 

oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – 

do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać 

zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

21.5. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

21.6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 

450 ust. 2 ustawy pzp. 

21.7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach 

określonych w Tomie II. Projektowane postanowienia umowy.  

 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

22.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy pzp.  

22.2. Odwołanie przysługuje na:  

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

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy pzp.  

22.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.  
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22.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego 

w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

22.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” ustawy pzp.  

 

23. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY: 

23.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, określone zostały w 

Tomie II. Projektowane postanowienia umowy SWZ.   

 

24. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

24.1. Zamawiający 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”, informuje że:   

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiat Kamiennogórski z/s ul. Wł. 

Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra;  

2) z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@kamienna-gora.pl  lub 

pisemnie na adres siedziby administratora;  

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

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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 okres obowiązywania umowy;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO 

24.2. Posiada Pani/Pan:  

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

3) 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;  

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

24.3. Nie przysługuje Pani/Panu:  

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

3) 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.   
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O F E R T A 

ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Kamiennogórski 

ul. Wł. Broniewskiego 15,  

58-400 Kamienna Góra 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu w trybie podstawowym na Modernizację infrastruktury drogowej  

w powiecie kamiennogórskim 

Znak postępowania: ID.272.3.1.2023 

MY NIŻEJ PODPISANI  

imię: _______________________________________________________ 

nazwisko: _______________________________________________________ 

podstawa do reprezentacji: ____________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz WYKONAWCY 

Uwaga! 

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać poniższe dane dla wszystkich wspólników spółki 

cywilnej lub członków konsorcjum 

nazwa (firma): _________________________________________________________ 

adres siedziby: _________________________________________________________ 

numer KRS: _____________________________________ 

REGON: _____________________________________ 

NIP: _____________________________________ 

będącego mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (zaznaczyć właściwe) 

Uwaga! Definicja mikro, makro i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, Specyfikacją Warunków Zamówienia 

oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych 

określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. CENA OFERTY BRUTTO za realizację całego zamówienia wynosi:  

___________________________ zł (słownie:___________________________) (należy przenieść wartość z pozycji: 

Razem brutto z Kalkulacji cenowej), w tym podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki: ……….. %. 

Kalkulacja cenowa 

Lp. Wyszczególnienie robót budowlanych Cena brutto – w złotych 

Zadanie 1 – Modernizacja drogi 2787D i 2788D w Nagórniku 

1. Roboty budowlane    
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2. 

Wykonanie, dostawa i montaż jednej dwustronnej tablicy informacyjnej 

(wymóg informacyjny Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych) wraz z ich utrzymaniem do upływu okresu 

gwarancji 

 

Razem Zadanie 1:  

Zadanie 2 – Modernizacja wiaduktu drogowego n/PKP w ciągu drogi 2768D w Ciechanowicach 

1. Roboty budowlane  

2. 

Wykonanie, dostawa i montaż jednej dwustronnej tablicy informacyjnej 

(wymóg informacyjny Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych) wraz z ich utrzymaniem do upływu okresu 

gwarancji 

 

Razem Zadanie 2:  

Zadanie 3 – Modernizacja drogi 3473D w Dębrzniku 

1. Roboty budowlane  

2. 

Wykonanie, dostawa i montaż jednej dwustronnej tablicy informacyjnej 

(wymóg informacyjny Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych) wraz z ich utrzymaniem do upływu okresu 

gwarancji 

 

Razem Zadanie 3:  

Razem brutto (Zadanie 1 + Zadanie 2 + Zadanie 3):   

 

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

4. Stosownie do art. 225 ustawy pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty: 

− nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.), 

− będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.), 

jednocześnie wskazujemy: 

nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania ______________________________________wraz z określeniem ich wartości bez kwoty 

podatku __________________________________ . 

Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie 

wynosi  __________________________________________________ 

* Należy zaznaczyć powyżej w pkt 4 właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje 

5. DEKLARUJEMY, w składanej ofercie okres gwarancji na wykonane i odebrane roboty budowlane, wpisując 

określoną ilość miesięcy (min 24 miesiące, maksymalnie 60 miesięcy i więcej) w odpowiednim oknie poniższej 

tabeli: 

 

Okres gwarancji na wykonane i odebrane roboty oraz 

zamontowane urządzenia – Kg 

(min 24 miesiące, max 60 miesięcy i więcej) 

 

……………………….miesiące/miesięcy 

 

6. ZOBOWIĄZUJEMY się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SWZ.  

7. AKCPETUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.  

8. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.  

9. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny brutto 

określonej w pkt 3 oferty, w przypadku otrzymania od Zamawiającego informacji o wyborze złożonej oferty 

jako oferty najkorzystniejszej (przed podpisaniem umowy). 

10. OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy sami* / część zamówienia zlecimy podwykonawcom*.  
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Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną cześć (zakres) prac, tj.  

 

Firma (nazwa) Podwykonawcy Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę  

 

 

 

 

11.  OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w 

Załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi postanowieniami umowy zawartymi w SWZ i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 

warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**. 

14.  UPOWAŻNIONYM DO KONTAKTU w sprawie przedmiotowego postępowania jest: 

Imię i nazwisko: ____________________________________________________ 

e-mail: _____________, tel. ______________ 

15.  INFORMUJEMY, że umocowanie do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub 

dokumentów składanych wraz z ofertą wynika z dokumentu, który Zamawiający może pobrać z bezpłatnej i 

ogólnodostępnej bazy danych tj.: 

1) bazy Krajowego Rejestru Sądowego dostępnej na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs/*; 

2) bazy Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej na stronie internetowej 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/*; 

3) _____________________________ (jeśli dotyczy to wpisać nazwę oraz adres internetowy innej bazy danych) 

16. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

17.  SPIS dołączonych oświadczeń i dokumentów:  

1) _____________________________ 

2) _____________________________  

 

________________(miejscowość), dnia _________________ r. 

 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem  

(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę 

* niepotrzebne skreślić 

** 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 wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie 

treści następuje np. przez jego wykreślenie) 

 

 
1 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) 

https://ems.ms.gov.pl/krs/;*
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/
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Załącznik Nr 2.1. 

Wykonawca: 

 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja infrastruktury drogowej w 

powiecie kamiennogórskim 

1) oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 

ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

2) oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 

_____________ ustawy pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku ww. okolicznością, podjąłem środki 

naprawcze, o których mowa w art. 110 ustawy pzp, tj. _________________________________; 

3) oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 

1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

4) oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego; (ten punkt wypełnia tylko Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) 

5) oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez 

Zamawiającego, polegam na zdolnościach następujących podmiotów udostępniających zasoby 

____________________________________ (podać nazwę/wy podmiotu/ów), w następującym zakresie 

____________________________________ (podać zakres udostępnianych zasobów); (ten punkt wypełnia tylko 

Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia); 

6) oświadczam, że jako podmiot udostępniający zasoby spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie, 

w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby; (ten punkt wypełnia tylko Pomiot udostępniający zasoby) 

7) 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.  

 

INFORMUJEMY, że w niniejszym postępowaniu podmiotowe środki dowodowe Zamawiający może uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.  

1) _____________________________ (wpisać nazwę oraz adres internetowy bazy danych oraz rodzaj podmiotowego 

środka dowodowego); 

2) _____________________________ (wpisać nazwę oraz adres internetowy bazy danych oraz rodzaj podmiotowego 

środka dowodowego). 

 

 

________________(miejscowość), dnia _________________ r. 
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Załącznik Nr 2.2. 

PROPOZYCJA TREŚCI ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

 

UWAGA! 

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy pzp sporządzone w oparciu o własny 

wzór, 

2) inne dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca realizując zamówienia będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie gwarantował rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, określające w szczególności:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

c) czy w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych  lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane* lub usługi*, 

których wskazane zdolności dotyczą.  

  

Ja/My: 

____________________________________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko osoby/-ób upoważnionej/-ch do reprezentowania Podmiotu, stanowisko – właściciel, prezes zarządu, członek 

zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant, itp.) 

 

Działając w imieniu i na rzecz: 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

(nazwa Podmiotu) 

 

Zobowiązuje się do oddania nw. zasobów: 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

(określenie zasobu) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

____________________________________________________________________________________________________ 

(nazwa Wykonawcy) 

 

Na potrzeby realizacji zamówienia pn. Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie kamiennogórskim 

 

Oświadczam/-my, iż: 

 

1. udostępniam Wykonawcy niżej wymienione zasoby, w następującym zakresie: 

______________________________________________________________________________, 
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2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostepniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

 

       ______________________________________________________________________________, 

3. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

       ______________________________________________________________________________, 

4. zrealizuję/nie zrealizuję* prace, których wskazane zdolności dotyczą: 

      ______________________________________________________________________________ .  

 

Zobowiązując się do udostępniania zasobów, odpowiadam solidarnie z ww. Wykonawcą, który polega na mojej 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstała wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.  

 

 

 

________________(miejscowość), dnia _________________ r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

* niepotrzebne skreślić   
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Załącznik Nr 2.3. 

 

OŚWIADCZENIE 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa  

w art. 117 ust. 4 ustawy pzp 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Modernizacja infrastruktury drogowej w 

powiecie kamiennogórskim 

oświadczam, że: 

 

a) Wykonawca* _________________________________________ (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące 

dostawy, usługi lub roboty budowlane:  

_______________________________________________________________________________ 

 

b) Wykonawca* _________________________________________ (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące 

dostawy, usługi lub roboty budowlane:  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

________________(miejscowość), dnia _________________ r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2.4. 

 

Wykonawca: 

 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

dotyczące grupy kapitałowej 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja infrastruktury drogowej w 

powiecie kamiennogórskim 

w związku z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp 

 

1. OŚWIADCZAM, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów* 

 

2. OŚWIADCZAM, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy w tym 

postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe* 

 

3. OŚWIADCZAM, że należymy wraz z wykonawcą, który złożył ofertę – dane Wykonawcy: 

__________________________________ do tej samej grupy kapitałowej i przedstawiam następujące dowody, 

że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia*_________________________________ 

 

 

________________(miejscowość), dnia _________________ r. 

 

 

 

 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

* niepotrzebne skreślić  

** Oświadczenie składa tylko wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie zamawiającego 

 

*** W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie powinno być złożone przez każdy podmiot 

 

Ad. pkt 1) Oświadczenie wskazane w pkt 1) może złożyć Wykonawca, według swego wyboru, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

 

Ad. pkt 3) Nie przedłożenie dowodów i nie wykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, spowoduje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w 

postępowaniu.    
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Załącznik Nr 2.5. 

 

Wykonawca: 

 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w 

powiecie kamiennogórskim oświadczam, że przy wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będą następujące 

osoby:  

 

Lp. 

 

Imię i Nazwisko osoby, 

która będzie uczestniczyć 

w wykonywaniu 

zamówienia  

 

Rodzaj i nr uprawnień  

budowlanych  

 

Wykształcenie i 

doświadczenie  

(uzupełnić 

szczegółowo) 

 

 

Informacja o podstawie 

dysponowania wymienioną 

osobą przez Wykonawcę  

 

1. 

 

 

……………………………. 

 

Kierownik Budowy 

(specjalność drogowa) 

 

Uprawnienia budowlane Nr: 

……………………………..… 

  

w specjalności: 

………………………………… 

  

w zakresie 

………………………….……… 

  

Data uzyskania uprawnień: 

……………………….…………  

 

Izba Inżynierów 

Budownictwa 

……………………….………… 

 

Wykształcenie: 

………………………  

 

Doświadczenie 

uzupełnić w 

następujący sposób:  

 

od dnia ……………. 

do dnia ……………. 

w ramach realizacji 

zadania 

……………….  

 

wykonywał 

czynności  

 

na stanowisku 

Kierownika Budowy 

lub Kierownika 

Robót lub 

Inspektora nadzoru* 

 

 

1) dysponuję*  

 

Wykonawca winien podać podstawę 

dysponowania  

……………………………………..  

(np. umowa o pracę, umowa 

zlecenie, umowa o dzieło)  

 

lub  

 

2) będzie dysponował*  

 

Wykonawca winien  

załączyć do oferty oryginał 

pisemnego  

zobowiązania podmiotu 

udostępniającego  

2. 

……………………………. 

 

Kierownik Robót 

(specjalność mostowa) 

 

 

Uprawnienia budowlane Nr: 

……………………………..… 

  

w specjalności: 

………………………………… 

  

w zakresie 

………………………….……… 

  

Data uzyskania uprawnień: 

……………………….………… 

 

Izba Inżynierów 

 

Wykształcenie: 

………………………  

 

Doświadczenie 

uzupełnić w 

następujący sposób:  

 

od dnia ……………. 

do dnia ……………. 

w ramach realizacji 

zadania 

……………….  

 

 

1) dysponuję*  

 

Wykonawca winien podać podstawę 

dysponowania  

……………………………………..  

(np. umowa o pracę, umowa 

zlecenie, umowa o dzieło)  

 

lub  

 

2) będzie dysponował*  

 

Wykonawca winien  
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Budownictwa 

……………………….………… 

wykonywał 

czynności  

 

na stanowisku 

Kierownika Budowy 

lub Kierownika 

Robót lub 

Inspektora nadzoru* 

 

załączyć do oferty oryginał 

pisemnego  

zobowiązania podmiotu 

udostępniającego 

 

 

 

________________(miejscowość), dnia _________________ r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

* niepotrzebne skreślić  

** Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia składa tylko wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie 

zamawiającego 
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Załącznik Nr 2.6. 

Wykonawca: 

 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja infrastruktury drogowej w 

powiecie kamiennogórskim oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie) wykonaliśmy następujące roboty budowlane zgodne z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego.  

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Wartość robót – 

w złotych 

brutto 

Data realizacji 

robót 

Podmiot na rzecz, 

którego robota 

została wykonana 

Doświadczenie 

1. 

 

Nazwa zadania:  

………………………………. 

 

Zakres robót: 

remont/odbudowa/ 

przebudowa drogi* 

 

Rodzaj nawierzchni: 

………………………………. 

 

………………… 

od …………………  

(dzień-miesiąc-rok)  

 

do …………………  

(dzień-miesiąc-rok) 

Nazwa: 

…………………. 

 

Adres: 

…………………. 

 

1) własne*  

 

lub  

 

2) innych 

podmiotów*  

 

Wykonawca winien 

załączyć do oferty 

oryginał pisemnego 

zobowiązania podmiotu 

udostępniającego 

2. 

 

Nazwa zadania:  

………………………………. 

 

Zakres robót: 

budowa/przebudowa/ 

odbudowa/remont obiektu 

mostowego* 

 

 

 

………………… 

od …………………  

(dzień-miesiąc-rok)  

 

do …………………  

(dzień-miesiąc-rok) 

Nazwa: 

…………………. 

 

Adres: 

…………………. 

 

1) własne*  

 

lub  

 

2) innych 

podmiotów*  

 

Wykonawca 

winien załączyć do 

oferty oryginał 

pisemnego 

zobowiązania 

podmiotu 

udostępniającego 

 

Do wykazu załączam dowody określające, że wykonane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

wystawione przez: ……………………………………..  

 

________________(miejscowość), dnia _________________ r. 
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Informacja dla Wykonawcy: 

* niepotrzebne skreślić  

** Wykaz robót budowlanych skierowanych do realizacji zamówienia składa tylko wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na 

wezwanie zamawiającego 

*** Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych 

wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, o których mowa w pkt 7.2. ppkt 4) lit. a) SWZ, dotyczy robót budowlanych, w 

których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył  
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Załącznik Nr 2.7. 

 

Wykonawca: 

 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja infrastruktury drogowej w 

powiecie kamiennogórskim 

oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w złożonym przez mnie wcześniej w oświadczeniu,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

108 ust. 1 pkt 1-4 i 6-7 ustawy pzp są nadal aktualne.   

 

 

 

________________(miejscowość), dnia _________________ r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

* Oświadczenie składa tylko wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie zamawiającego 
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TOM II 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

Umowa Nr SP- ……/…./2023 

 

zawarta w dniu …………………………………. w Kamiennej Górze, pomiędzy: 

 

Powiatem Kamiennogórskim z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy ul. Wł. Broniewskiego 15,  

NIP: 614 14 74 708, REGON: 230821300 

 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

 

1. Jarosława Gęborysa – Starostę Powiatu 

2. Małgorzatę Krzyszkowską – Wicestarostę Powiatu 

 

przy kontrasygnacie Zbigniewa Lipienia – Skarbnika Powiatu 

a2:  

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS):  

(nazwa firmy) ………………………………………………………………………………….. z siedzibą w 

…………………….., kod pocztowy …………………….. przy ul. ……………………………………………., wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………… Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………….., NIP: ……………., REGON: …………….  

 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną 

przez:  

1. ...................................................   - .........................................  

2. ....................................................   - .........................................  

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej):  

(imię i nazwisko) ……………………………………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą 

…………………………………………………, z siedzibą w …………………. w ………………………… przy ulicy 

…………………………, wpisanym do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, NIP: ……………., 

REGON: …………….,  

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  

 

reprezentowanym przez:  

 

1. ...................................................   - .........................................  

2. ....................................................   - .........................................  

 

wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp. 

 

§ 1. 

 Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury 

drogowej w powiecie kamiennogórskim”. 

1. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczególności: 

1) wykona roboty budowlane polegające na: 

a) modernizacji drogi nr 2787D i 2788D w Nagórniku – Zadanie 1; 

b) modernizacji wiaduktu drogowego n/PKP w ciągu drogi nr 2768D w Ciechanowicach – Zadanie 2; 

c) modernizacji drogi nr 3473D w Dębrzniku – Zadanie 3; 

 
2 Właściwa opcja zostanie pozostawiona, zbędny zapis zostanie usunięty.   
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2) w ramach realizacji robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy, wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania dostawy i montażu urządzeń (znaki drogowe, bariery i balustrady, itp.) 

zgodnie z dokumentacją projektową i projektem stałej organizacji ruchu stanowiącymi załączniki do 

niniejszej umowy; dostarczone i zamontowane urządzenia muszą spełniać normy bezpieczeństwa 

wymagane dla danego urządzenia, tj. powinny posiadać odpowiedni certyfikat CE, deklaracje 

zgodności lub certyfikaty zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu; 

3) wykona dokumentację powykonawczą; 

4) przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o której 

mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy na warunkach określonych w § 7 umowy; 

5) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem przedmiotu 

umowy na warunkach określonych w § 12 umowy; 

6) udzieli gwarancji na roboty budowlane i zamontowane urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 

umowy na warunkach określonych w § 13 umowy. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy, wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zadań, o których 

mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–6 umowy. 

3. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowiązany opracować i uzgodnić z 

zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej harmonogramem, w którym będą 

uszczegółowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów w 

podziale na zadania oraz według elementów scalonych przedmiaru robót. Harmonogram będzie zawierał 

podział robót wraz ze wskazaniem ich wartości. W ramach podziału robót należy w pierwszej kolejności 

wyodrębnić roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez 

podwykonawcę/podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być 

wykonany w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z 

harmonogramu rodzaju i wartości robót, które zostaną powierzone podwykonawcy.  

4. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy obejmuje: 

1) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz 

dokumentację geodezyjno-kartograficzną;  

2) oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych przy realizacji 

zamówienia materiałów budowlanych i zamontowanych urządzeń. 

5. Roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy, dotyczą zamierzenia budowlanego, w skład 

którego wchodzi modernizacja drogi nr 2787D i 2788D w Nagórniku, modernizacja wiaduktu drogowego 

n/PKP w ciągu drogi 2768D w Ciechanowicach i modernizacja drogi 3473D w Dębrzniku.  

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją 

projektową, treścią specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ).  

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje się do oddania 

przedmiotu niniejszej umowy zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

8. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne certyfikaty 

i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem. 

§ 2. 

Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie  

……………………. miesięcy od dnia jej zawarcia. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę 

zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót, potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru.  

2. Z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 pkt 4 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy nie może ulec zmianie. 

3. Zmiana terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w okolicznościach, o których mowa § 14 ust. 1 pkt 4 

umowy,  dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej. 

§ 3. 

Obowiązki stron umowy 
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1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji 

zamówienia. 

2. Do obowiązków zamawiającego należy, w szczególności: 

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robót w terminie, o którym mowa  § 5 ust. 2 umowy; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

3) dokonywanie odbiorów, o których mowa  § 5 ust. 1 umowy; 

4) zapłata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy. 

3. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 

1) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem terminu 

realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;  

2) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom; 

3) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót; 

4) zabezpieczenie instalacji, punktów pomiarowych, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

5) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi 

przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w 

szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające 

podczas wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie 

robót i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

6) sporządzenie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wprowadzenie 

czasowej organizacji ruchu; 

7) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, zamawiający 

ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia 

ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o których 

mowa, wówczas wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany; 

8) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych przedmiotem 

umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 

prawa; 

9) ustanowienie kierownika budowy i kierownika robót, przy czym kierownik budowy będzie 

upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad 

prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót; 

10) sporządzenie ekspertyzy przyrodniczej na obecność ptaków chronionych przed rozpoczęciem wycinki 

drzew; sporządzoną ekspertyzę wykonawca przekaże zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia jej 

sporządzenia; 

11) po wykonaniu wycinki drzew poddanie pozyskanego drewna klasyfikacji i wycenie oraz sporządzenie 

stosownego wykazu odbiorczego drewna przez leśnika a następnie zakup od zamawiającego i 

zagospodarowanie we własnym zakresie pozyskanego z wycinki drewna; zamawiający w ternie do 14 

dnia od dnia otrzymania wykazu odbiorczego drewna wystawi Wykonawcy fakturę; 

12) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 

niezgłoszenie tych robót daje zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu 

poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy; 

13) wykonania badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań wymaganych na 

etapie odbioru; 

14) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej oraz sporządzenie inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę oraz jej przekazanie zamawiającemu w 

terminie 14 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego; 

15) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na zamontowane urządzenia (znaki drogowe, 

bariery i balustrady, itp.); w celu uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spełnienie przez dane 

wyroby norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu; 
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16) umożliwienie zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w każdym 

terminie; 

17) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki; zdementowane oznakowanie wykonawca 

dostarczy do Referatu Drogownictwa przy ul. Towarowej 43 w Kamiennej Górze; uporządkowanie 

terenu robót  po zakończeniu robót zajętych na czas wykonywania robót; w przypadku 

niewywiązywania się z tego obowiązku zamawiający obciąży wykonawcę kosztami sprzątania i 

wywiezienia materiałów z budowy; 

18) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe 

lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów 

do utylizacji (wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach); 

19) wykonanie robót budowlanych w zakresie renowacji wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 274 

ściśle zgodnie z warunkami i uzgodnieniem wydanym przez PKP PLK S.A., 

20) dostawa i montaż tablic informacyjnych (po jednej dwustronnej tablicy dla każdego z zadań) w miejscu 

realizacji robót budowlanych wg wskazań przedstawiciela zamawiającego oraz ich utrzymanie do 

upływu okresu gwarancji; 

21) udział w przeglądach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody 

powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od zamawiającego lub mające związek 

z prowadzonymi robotami; 

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku 

z prowadzonymi robotami; 

4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury 

znajdujących się na terenie robót. 

§ 4. 

Przedstawiciele stron 

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze stron wyznacza 

swoich przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony zamawiającego: 

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (specjalność drogowa): 

Imię i nazwisko: ………………, tel.: …………………………, e-mail: …………………….. 

b) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (specjalność mostowa): 

Imię i nazwisko: ………………, tel.: …………………………, e-mail: …………………….. 

2) ze strony wykonawcy: 

a) KIEROWNIK BUDOWY (specjalność drogowa): 

Imię i nazwisko: ………………, tel.: …………………………, e-mail: …………………….. 

b) KIEROWNIK ROBÓT (specjalność mostowa): 

Imię i nazwisko: ………………, tel.: …………………………, e-mail: …………………….. 

2. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 

1 i 2 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 

zawiadomienia o tym drugiej strony, a  w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia 

przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za 

skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie 

potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

3. Przedstawiciele stron, o których mowa w: 
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1) § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b umowy, są upoważnieni do podpisania protokołu 

z wprowadzenia na teren robót, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, protokołów odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, oraz protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy. 

4. Przedstawiciele zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania zastrzeżeń do protokołów, o których 

mowa w § 5 ust. 9 i 10 umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, poleceń i uwag w okresie gwarancji. 

5. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej realizacji może 

nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiającego przed dokonaniem tejże zmiany, pod 

warunkiem spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż do osób 

zaproponowanych w treści oferty. 

§ 5. 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór końcowy robót  budowlanych – na podstawie protokołu odbioru końcowego; 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie protokołu odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu. 

2. Wprowadzenie wykonawcy na teren robót nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej 

umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robót będzie sporządzony protokół wprowadzenia na 

budowę z udziałem przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

3. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres zamawiającego powiat@kamienna-gora.pl   oraz używając danych, o których 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy. Gotowość do odbioru oznacza, że wykonawca wykonał roboty budowlane, 

o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy, oraz skompletował dokumentację powykonawczą, o której mowa 

w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy oraz w § 1 ust. 4 umowy. 

4. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni roboczych od daty przystąpienia do 

odbioru, z zastrzeżeniem, ze termin ten może się wydłużyć w okolicznościach , o których mowa w § 5 ust. 10 

i 11 umowy. 

5. Pozytywny odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

6. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy/robót, o którym mowa w  § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b umowy nie 

wstrzymuje czynności odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich 

zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

7. Wykonawca zgłosi zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 

umowy. 

8. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez wykonawcę potrzeby w tym zakresie, 

zgodnie z § 5 ust. 7 umowy.  

9. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1–2 umowy, uwagi i 

zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji przedmiotu umowy, z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupełnień i/lub 

usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:  

1) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy zostaną wykonane niezgodnie 

z wymogami technicznymi, dokumentacją projektową lub przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa; 

2) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy zostaną wykonane z użyciem materiałów, 

które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do stosowania; 

3) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 

umowy oraz w § 1 ust. 4 umowy; 
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a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane w protokole odbioru końcowego, o których 

mowa w § 5 ust. 1 pkt 1  umowy. 

11. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane po upływie terminów 

wykonania umowy, a dodatkowo, terminy te zostaną przekroczone o więcej niż 10 dni, zamawiający może 

zrealizować poprawki, uzupełnienia oraz usunąć usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

§ 6. 

Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą, w wysokości: 

........................................ złotych brutto 

(słownie złotych: ......................................................................................... i …../100), gdzie wynagrodzenie za: 

1) Zadanie 1 wynosi ........................................ złotych brutto 

2) Zadanie 2 wynosi ........................................ złotych brutto 

3) Zadanie 3 wynosi ........................................ złotych brutto. 

Kwota zawiera obowiązujący VAT (…….. %) w wysokości ........................................ złotych.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu niedoszacowania 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 § 6 ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP 

wykonawcy: ........................................ . 

5. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie faktury końcowej 

wystawionej przez wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego, o których mowa w  § 5 ust. 1 

pkt 1 umowy, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i 

zastrzeżeń. 

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne na następujących zasadach: 

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze robót, zgodnie z § 5 ust. 5 umowy, wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie określone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 

3 umowy z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbioru końcowego robót 

budowlanych pomniejszona zostanie o wartość udzielonej zaliczki, o której mowa w § 16 umowy.  

7. Płatność, o której mowa w § 6 ust. 6 umowy, będzie dokonana na podstawie oryginału faktury VAT 

doręczonej zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że: 

1) po wykonaniu i odbiorze końcowym robót potwierdzonym protokołem odbioru końcowego, 

podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy zgodnie z treścią § 5 

umowy, Wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy, z zastrzeżeniem, że kwota 

wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbioru końcowego robót budowlanych, nie może przekroczyć 

kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy pomniejszonej o wartość udzielonej zaliczki, 

o której mowa w § 16 umowy.   

8. Płatność, o której mowa w § 6 ust. 6 umowy, będzie dokonana na podstawie otrzymanej przez 

zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 35 dni od dnia odbioru końcowego, o 

którym mowa w § 5 ust. 5 umowy. 

9. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu.  

10. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z danymi: 

1) nabywca: Powiat Kamiennogórski, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra;  

NIP: 614 14 74 708  
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2) odbiorca i płatnik: Powiat Kamiennogórski, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra; NIP: 

614 14 74 708 

11. W przypadku faktury końcowej wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej oświadczenia wszystkich 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności 

wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 4 i 5 do umowy. 

12. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  w § 6 

ust. 11, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

13. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, 

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

14. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia:  

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 9 umowy, 

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz  

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których zamawiający może dokonać z wynagrodzenia 

wykonawcy, w tym kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z faktury 

końcowej oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 umowy.  

15. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw. 

16. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy nr ……………………………….. jest 

rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem 

bankowym związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz został zgłoszony właściwemu 

urzędowi skarbowemu.  

17. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, 

Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 

przesłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (platforma), pod adresem 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy. Adresem dla 

doręczenia Zamawiającemu faktury w formie innej niż faktura elektroniczna przesłana za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania jest: Powiat Kamiennogórski, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 

Kamienna Góra lub adres mailowy Zamawiającego: powiat@kamienna-gora.pl    

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku 

stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.  

19. Wykonawca oświadcza, że zapewni finansowanie robót budowlanych w części niepokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego, o którym mowa w § 16 umowy (zaliczka), na czas poprzedzający wypłatę z 

Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, z zastrzeżeniem, że 

zapłata całości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po wykonaniu przedmiotu w terminie nie dłuższym niż 

35 dni od dnia odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy. 

§ 7. 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy.  

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania 

utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami 

(utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach 

eksploatacji, a w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości lub 

części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką; 

mailto:powiat@kamienna-gora.pl
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2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie w całości lub 

części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką (w tym techniką 

drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach 

multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także publiczne udostępnienie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń); 

5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub 

na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności powierzenia im wykonania 

przedmiotu umowy lub usunięcia usterek i wad. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy, w przypadku: 

1) dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy – protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy bez uwag i zastrzeżeń.  

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osób trzecich – dla 

korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych 

w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia 

przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia 

dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich roszczeń z tego tytułu.  

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji 

zamawiającego. 

§ 8. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej 

zabezpieczeniem. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. kwotę ……………… zł (słownie:……………………………………………), 

przed zawarciem umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach wskazanych w 

art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 

ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 

wykonane świadczenia.  

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 

o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji, o 

którym mowa w § 13 ust. 1 umowy. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego w banku: PKO Bank Polski S.A. numer rachunku: 87 1020 3668 0000 5602 0465 9639; tytuł 

przelewu: ID.272.3……………2023. 

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez 

wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania. 

Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez 

zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
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11. 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. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

13. Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia.   

§ 9. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy, 

w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 13 ust. 5 umowy, w okresie trwania 

rękojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu określonego w § 13 ust. 6 umowy –  w wysokości 0,5% 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

3) za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru, w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 4 

umowy, z przyczyn leżących po stronie zamawiającego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 

– w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

5) z tytułu: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany; 

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany; 

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom; 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  

w wysokości 2 000,00 zł, za każdy przypadek opisanego tu naruszenia.  

6) z tytułu naruszenia postanowień § 11 (klauzula społeczna) w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w wprowadzeniu wykonawcy na teren robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 

umowy, w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2 umowy – w wysokości 0,5% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się 

wymagalne za: 

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 
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5. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody i utraconych korzyści.  

§ 10. 

Podwykonawstwo 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź z udziałem 

podwykonawców. 

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym 

podwykonawcom: 

a) dane: 

− nazwa podwykonawcy: …………………………………..; 

− opis powierzonej części zamówienia: …………………………………..; 

− czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie); 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w § 10 ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że: 

a) 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 oraz  

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby 

wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych 

podwykonawców (chyba, że w toku postępowania weryfikowane były podstawy wykluczenia podwykonawcy 

niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp). 

6. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy oraz 

umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na 

bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 

8. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowę o 

podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

9. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne z 

postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:  

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone 

wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w 

niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi 

członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania;  

c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy (załącznik nr 2 do 

umowy); 

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,  
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e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od 

wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego wykonawcy od zamawiającego 

(wynikającego z niniejszej umowy); 

f) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z 

tytułu niespełnienia tego wymogu; 

g) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym 

podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż 

postanowienia niniejszej umowy. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany do 

przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

11. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, 

może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu 

umowy przez zamawiającego. 

12. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o 

podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń przez zamawiającego, o którym mowa w § 10 ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg 

na nowo. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu, 

poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiającego projektem, w 

terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.  

14. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić 

sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o 

podwykonawstwo.  

15. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:  

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

b) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconego świadczenia; 

c) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót 

przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez zamawiającego;  

d) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi 

podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody 

wykonawcy i od akceptacji zamawiającego;  

e) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać lub 

uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią; 

f) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia kształtujące prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

16. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o 

podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

17. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez zamawiającego, 

wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego z wykonawcą za zapłatę wymaganego 

wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności 

przewidzianych niniejszą umową.  
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18. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1. Wyłączenie nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

19. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 18 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

20. Procedurę, o której mowa w § 10 ust. 18 i 19 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.  

21. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym 

zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

22. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, zamawiający dokona 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy 

Pzp. 

23. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 14 ust. 2 umowy, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cena materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 

łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

§ 11. 

Klauzula społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia  w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących następujące czynności: podbudowy i roboty ziemne, roboty 

w zakresie remontu mostu, nawierzchnie i odwodnienie – przez cały okres wykonywania tych czynności. 

2. W odniesieniu do osób wymienionych § 11 ust. 1 umowy, zamawiający może żądać udokumentowania 

przez wykonawcę, w terminie wskazanym w wezwaniu, faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, 

poprzez przedłożenie zamawiającemu: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę, lub  

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub 

d)  innych dokumentów 

zawierających 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, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie 

spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, o których mowa w § 11 ust. 1 umowy, w całym okresie obowiązywania 

umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:  

a) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 2 umowy; 
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b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w 

§ 11 ust. 1 umowy. 

§ 12. 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie wprowadzenia na budowę, o którym mowa w § 5 

ust. 2 umowy, posiadać umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym 

zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, o której mowa 

w postanowieniu § 6 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty.  

2. Nie później niż w dniu wprowadzenia na budowę, wykonawca jest zobowiązany okazać zamawiającemu 

oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 

ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku gdy wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym w § 12 ust. 1 

umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co 

wykonawca wyraża zgodę. 

§ 13. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy obejmujący: 

a) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy – na okres ……………... miesięcy od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy; 

b) zamontowane urządzenia (znaki, bariery i balustrady drogowe, itp.) na warunkach producenta – na 

okres ……………... miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 

ust. 5 umowy. 

2. Okres rękojmi:  

a) na roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy;  

− wynosi ………….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w  

§ 5 ust. 5 umowy. 

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego  jest  niniejsza umowa.  

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami 

o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, wykonawca poniesie wszelkie koszty 

związane z naprawą szkody. 

5. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, zamawiający powiadomi wykonawcę 

na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad lub usterek w 

ciągu 3 dni roboczych w dni robocze i 5 dni w dni wolne i święta, oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w 

terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstałych wadach zgodnie z § 13 ust. 5 umowy. 

Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą zamawiającego. 

7. W razie nieusunięcia przez wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, zamawiający usunie je na 

koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający 

pisemnie powiadomi wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną 

należność za wykonane roboty zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionej przez wykonawcę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 umowy. 

8. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany do udziału w corocznych przeglądach gwarancyjnych. O 

terminach przeglądów gwarancyjnych wykonawca poinformuje zamawiającego pisemnie i e-mailem. 

9. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

10. Ostateczny przegląd gwarancyjny przeprowadzony będzie nie później niż na 30 dni przez upływem okresu 

gwarancji przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność 
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Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany 

przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych 

wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie.     

§ 14. 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian 

postanowień niniejszej umowy, w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia 

wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów; 

b) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych prac nieprzewidzianych w 

dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne w związku z pkt 2 lit. b, albo w 

przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w umowie; 

c) zmiany technologii wykonania prac, materiałów lub urządzeń koniecznych do wykonania 

przedmiotu umowy, jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia; w takim przypadku 

zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na 

wynagrodzenie; 

d) sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1 lit. b i c – na podstawie 

kosztorysu dodatkowego wykonawcy, który będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny 

jednostkowe wynikające z publikacji Sekocenbud aktualnej na dzień sporządzenia kosztorysu; 

Zamawiający może w terminie 5 dni od dnia otrzymania od wykonawcy kosztorysu dodatkowego wnieść do 

niego uwagi, do których wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag 

przez zamawiającego; w razie sporu stron co do zmiany wysokości wynagrodzenia, strony mogą powołać 

niezależnego eksperta, który dokona wyceny zakresu prac i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się 

z zachowaniem zasad przewidzianych w lit. d; koszt wynagrodzenia eksperta ponoszą strony umowy w 

równych częściach; 

2) zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 

a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 

− konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, 

uzasadnionych potrzeb zamawiającego lub gdy wystąpiły wady dokumentacji projektowej; 

przez wady dokumentacji projektowej należy rozumieć – pominięcie robót wynikających z wytycznych do 

projektowania lub zasad wiedzy technicznej, źle przyjęte właściwości robót niezgodnie z wytycznymi do 

projektowania albo z przepisami lub zasadami wiedzy technicznej, rozbieżności w dokumentach 

opisujących roboty – odmienne ustalenia np. w projekcie i przedmiarze w odniesieniu do tych samych np. 

cech, właściwości, ilości, wymiarów, niejednoznaczność przyjętego standardu wykonania, który nie da się 

wyinterpretować o zapisy umowy i związane z nimi przepisy, zasady wiedzy technicznej  

− konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

które nie zostały przewidziane przez zamawiającego w dokumentacji projektowej, 

− zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy zamawiającego ze względu na 

stwierdzone wady, co spowodowuje konieczność wykonania robót zamiennych; 

− zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych 

na podstawie których prowadzone są roboty budowlanej objęte umową, powodujące zmianę 

dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej lub innych 

dokumentach opisujących przedmiot zamówienia; 

b) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania 

przedmiotu umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 

− wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niż te 

wskazane przez zamawiającego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach 
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opisujących przedmiot zamówienia, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania 

przedmiotu umowy; 

− wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znaleziska archeologicznych, 

które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w 

umowie; 

− zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących prawa, które miały 

wpływ na możliwość wykonania przedmiotu umowy;  

− wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwia lub istotnie ograniczyła możliwość wykonania 

przedmiotu umowy albo jej części w sposób określony w umowie lub dokumentach 

zamówienia; 

przez siłę wyższą należy rozumieć – wystąpienie zdarzeń i okoliczności, na które strony nie mają wpływu 

i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek, 

innych klęsk żywiołowych  

c) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, jeżeli w 

wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy 

zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 

− podwyższą jakość wykonanych robót, lub 

− zmniejszą koszty realizacji umowy, lub 

− pozwolą na skrócenie terminu  wykonania umowy, lub 

− zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego; 

d) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia w przypadki 

niedostępności, lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w 

szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość 

wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a 

wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł zapobiec; 

wykonawca musi wykazać, że zachował należytą staranność, a pomimo tego nie miał możliwości nabycia 

materiałów i ich dostarczenia na teren budowy; należyta staranność wykonawcy powinna polegać w 

szczególności na odpowiednio wczesnym zamówieniu materiałów z uwzględnieniem sytuacji na rynku 

budowlanym  

3) zmiany postanowień umowy dotyczących odbiorów oraz uzyskiwania stosownych pozwoleń 

uzgodnień, itp. w przypadku: 

a) zmiany sposobu, terminów i zakresu przeprowadzenia odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do 

prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, w 

szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót; 

b) dopuszczalna jest zmiana obowiązków wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych 

poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmianę sposobu ich realizacji, np. w zakresie 

odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub 

uzgodnień w sytuacji, gdy zamawiający takich obowiązków nie wykonał lub ich wykonanie może 

się wiązać z utrudnienia, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez wykonawcę 

lub też zmiana wynika ze zmian prawa; 

4) zmiany terminu realizacji w przypadku: 

a) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, co spowodowało zakłócenia 

w realizacji przedmiotu umowy lub brak możliwości kontynuowania wykonania przedmiotu 

umowy (wstrzymanie wykonania); 

przez wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne należy rozumieć warunki atmosferyczne odmienne od 

warunków atmosferycznych typowych dla danego miejsca, uniemożliwiające realizację umowy i zakłócenia w 

jej realizacji, jednocześnie trudne do przewidzenia  
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b) opóźnienia innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych przez zamawiającego 

lub innych zamawiających, które to inwestycje, roboty lub porce kolidują z wykonaniem 

przedmiotu umowy, co uniemożliwia wykonawcy w terminie wykonania umowy; 

c) opóźnienia zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez 

wykonawcę; 

d) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwoleń, 

opinii, uzgodnień i innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne do dalszego 

wykonywania przedmiotu umowy przez wykonawcę, a opóźnienie organów wynika z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy; 

e) opóźnienia w uzyskiwaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które 

to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, a powoduje brak 

możliwości wykonywania przedmiotu umowy, co ma wpływ na termin wykonania umowy; 

f) wstrzymania wykonania umowy lub jej części przez zamawiającego lub organ władzy publicznej z 

przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 

wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie; 

g) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialność nie ponosi wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez wykonawcę; 

h) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o których mowa w 

innych postanowieniach umowy, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy; 

i) zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 

miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;  

j) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwia lub istotnie ograniczyła możliwość wykonania 

przedmiotu umowy albo jej części w dotychczas ustalonym terminie; 

przez siłę wyższą należy rozumieć – wystąpienie zdarzeń i okoliczności, na które strony nie mają wpływu i 

przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek, innych 

klęsk żywiołowych  

k) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w 

szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość 

wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie  postępie robót, a 

wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec; 

− termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na 

termin wykonania umowy przez wykonawcę, to jest umożliwiły wykonawcy terminową 

realizację przedmiotu umowy; 

5) zmiany podwykonawcy lub osób skierowanych do realizacji umowy w przypadku: 

a) zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez 

wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  

zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, 

która będzie posiadać kwalifikacje potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez 

wykonawcę 

b) zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej polegał wykonawca, ubiegając się o zawarcie umowy w sytuacji, gdy 

nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący 

podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki 

udziału w postępowaniu; 

6) zmiany podmiotowej w przypadku: 

a) zmiany w składzie wykonawców wspólnie realizujących umowę (wykonawca) spowodowana 

nabyciem przez osobę trzecią przedsiębiorstwa jednego z ww. podmiotów lub jego zorganizowanej 

części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów tego podmiotu, o ile ustalony w taki 

sposób skład dotychczasowego/nowego wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie 

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania ustawy pzp. 
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2. Stosownie do postanowień art. 439 ust. 1 ustawy pzp, zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenie określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia względem cen materiałów lub kosztów 

przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu wykonawcy wynikającym z oferty, przy zachowaniu 

warunków określonych w ust. 6 na następujących zasadach: 

1) wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone lub zwiększone) na wniosek 

Strony; zamawiający dopuszcza tylko jedną waloryzację wynagrodzenia w okresie obowiązywania 

umowy po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w wysokości wynikającej ze wskaźnika 

wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd 

Statystyczny za kwartał poprzedzający kwartał złożenia wniosku (dalej „wskaźnik GUS”); 

2) minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS, w wyniku którego wynagrodzenie wykonawcy może 

zostać zmienione wynosi 2% w stosunku do wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i usług 

konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) za IV kwartał 2022 r. opublikowanego przez Główny Urząd 

Statystyczny; 

3) wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany wskaźnika GUS na wykonanie 

przedmiotu umowy; wykazanie wpływu następuje w formie pisemnej; wykonawca składa 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty cen materiałów i 

kosztów przed i po zmianie wynagrodzenia; 

4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynosi łącznie 10% wartości wynagrodzenia brutto 

wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to 

wnioskująca zobowiązana jest do   złożenia drugiej Stronie pisemnej propozycji zmiany w terminie 5 dni od 

dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany, na następujących zasadach: 

1) wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 

a) zakres proponowanej zmiany; 

b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub 

postanowień umowy; 

d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany umowy; 

2) Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana 

jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – 

dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe; 

3) w przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 5 dni od dnia 

otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 

a) zaakceptować wniosek o zmianę; 

b) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych 

wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania; 

c) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany; 

d) odrzucić wniosek o zmianę; 

e) odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po 

którejkolwiek ze stron do zmiany umowy.  

5. Zmiany umowy wymaga zmiana rachunku bankowego związanego z działalnością gospodarczą 

Wykonawcy i zgłoszonego właściwemu urzędowi skarbowemu.  

6. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego 

do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa 

w § 1 ust. 4 umowy, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na 

konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi 

nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robót. 
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7. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 15. 

Odstąpienie  od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy:  

1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach:  

a) powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

b) Wykonawca realizuje roboty, stanowiące przedmiot umowy,  w sposób niezgodny z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami 

zamawiającego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy; 

c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie 

likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu 

swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub 

wpłynięciu wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności;  

d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym;   

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny  i nie podjął ich 

pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie;  

f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż  5 dni kalendarzowych; 

g) gdy Wykonawca, pomimo wezwania nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

żądanych dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 12; 

h) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 6 ust. 14 pkt 2;  

i) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 10 umowy. 

2) Wykonawcy – w następujących przypadkach:  

a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.   

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i 

powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z 

której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;  

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

4)  Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające; 

5)  Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z placu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do:  
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1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia;  

2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 6 pkt 3, według cen zakupu na realizację przedmiotu umowy; 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy; 

4)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.  

6. Wykonawca wykona rozliczenie w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy 

zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 

1) stawka roboczogodziny (R) – minimalna dla województwa dolnośląskiego wg publikacji Sekocenbud 

aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu; 

2) koszty pośrednie (Kp=R+S) – minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia 

kosztorysu; 

3) zysk kalkulacyjny (Z=R+S+Kp) – minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień 

sporządzenia kosztorysu;  

4) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane wg średnich cen 

rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w 

przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych 

katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp. 

§ 16. 

Zaliczka 

1. Zamawiający udzieli jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości mniejszej 

niż 5% wynagrodzenie brutto (udział własny Powiatu), o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, tj. do kwoty 

……………………………. złotych (słownie złotych: …………………………..). 

2. Warunkiem udzielenia przez Zamawiającego zaliczki jest złożenie przez wykonawcę pisemnego wniosku, o 

którym wskaże z zastrzeżeniem ust. 1, wnioskowaną wartość zaliczki z zastrzeżeniem ust. 1 oraz 

proponowany termin jej udzielenia. 

3. Wypłata zaliczki nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej na rachunek bankowy 

wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 16, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury 

zaliczkowej.  

 

§ 17. 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 

r. zwanego dalej RODO). 

2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w RODO także 

w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracowników. 

3. Wszelkie ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu 

sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązania sporu.  

4. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp, ustawy 

Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy. 

5. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach adresów ich 

siedzib i danych kontaktowych. 

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej. 

7. Integralną część umowy stanowią: 
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1) dokumentacja projektowa – załącznik nr 1, 

2) harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 2, 

3) oferta wykonawcy – załącznik nr 3, 

4) wzór oświadczenia podwykonawcy o braku zobowiązań wykonawcy z tytułu zrealizowanych części 

przedmiotu umowy – załącznik nr 4, 

5) wzór oświadczenia podwykonawcy o braku zobowiązań wykonawcy z tytułu rozliczenia końcowego 

przedmiotu umowy – załącznik nr 5, 

6) ……………………………………………………………………………. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla zamawiającego i jeden dla 

wykonawcy. 

 

 

…………………………            ……………………….. 

                                    WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 4 do umowy  

    

Podwykonawca: 

 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

…………………………………….., dnia ………………………. 

  

OŚWIADCZENIE 

  

Reprezentując …………………………………………………………. 

                                                                                                           

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy będącego podwykonawcą ………………………………………………………. 

                                                                                                            

w zakresie ………………………………………………………………………………………………………………………. 

(rodzaj prac) 

na zadaniu pn.: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………….. z dnia ………………………………………. 

zawartej  

 

przez Zamawiającego, tj.: ………………………………………………………………………………………....................... 

 

z …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa (firma) i adres Wykonawcy)  

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy:  ……………………… w kwocie: (słownie: 

…………….) za prace wykonane w okresie od  ………………………… do ……………………………………… 

netto: ……………………………… 

podatek VAT: ……………………. 

brutto: …………………………….. 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr ………………………………… z dnia ……………………………. oraz 

protokołem wykonanych prac, podpisanym przez Kierownika budowy/robót Wykonawcy oraz Osoby 

Nadzorującej. Odpis protokołu załączam.  

  

 

…………………………………………………………….. 

                                                                                                                                    (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

55 

 

Załącznik nr 5 do umowy  

 Dalszy Podwykonawca: 

 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

……………………………………., dnia ……………………. 

  

OŚWIADCZENIE 

  

Reprezentując 

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

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)  

 

będącego Dalszym Podwykonawcą 

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

(nazwa (firma) Podwykonawcy)  

w zakresie ………………………………………………………………………………………………………………………. 

(rodzaj robót)  

 

na zadaniu …………………………………………….. realizowanym w ramach umowy nr  

 

………………………………………… z dnia …………………………………. zawartej przez  

 

Zamawiającego, tj. …………………………….. z ................................................................................................................... 

                                                                          (nazwa Wykonawcy)  

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy  ………  w kwocie ………….. (słownie: 

…………………) za roboty wykonane w okresie od …………………… do ……………………………………………. 

netto: …………………................................... 

podatek VAT: ……………………………….  

brutto: ………………………………………..  

 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr ………………………………… z dnia ………………… 

 

oraz protokołem wykonanych robót, podpisanym przez Kierownika budowy/robót Wykonawcy, kierownika 

robót Podwykonawcy i Osoby Nadzorującej. Odpis protokołu załączam.   

 

 

 

…………………………………………………………………….. 

                                                                                                                              (podpis) 
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TOM III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych polegających na modernizacji infrastruktury 

drogowej w powiecie kamiennogórskim.  

Zamówienie obejmuje realizacje trzech zadań: 

1) Zadanie 1 – Modernizacja drogi 2787 i 2788D w Nagórniku, 

2) Zadanie 2 – Modernizacja wiaduktu drogowego n/PKP w ciągu drogi 2768D w Ciechanowicach, 

3) Zadanie 3 – Modernizacja drogi 3473D w Dębrznik 

− szczegółowo opisanych poniżej.  

 

1. ZADANIE 1 – Modernizacja drogi 2787 i 2788D w Nagórniku 

 

Lokalizacja inwestycji 

Nr działki Obręb 
Jednostka 

ewidencyjna 

146/4 

Nagórnik Gmina Marciszów 146/6 

139 

 

W ramach niniejszego zadania przewiduje się wykonanie: 

1) robót przygotowawczych i rozbiórkowych, w tym: wycinkę 7 szt. drzew, 

2) robót ziemnych,  

3) podbudowy,  

4) nawierzchni,  

5) robót wykończeniowych,  

6) odwodnienia. 

Zamawiający wystąpił o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew. Przed rozpoczęciem wycinki wykonawca 

zobowiązany będzie, na koszt własny, zlecić wykonanie ekspertyzy ornitologicznej na obecność ptaków 

chronionych a po wycięciu drzew sporządzić wycenę brakarską (przez leśnika) oraz wykaz odbiorczy drewna 

celem odkupienia od Zamawiającego i zagospodarowania we własnym zakresie pozyskanego z wycinki drewna.  

Dokładną lokalizację drzew przewidzianych do wycinki wskaże Wykonawcy osoba wyznaczona do bieżących 

kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy.  

Wykonawca będzie zobowiązany również do wykonania nasadzeń zastępczych w miejscu uzgodnionym z osobą 

wyznaczoną do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy oraz ich 

utrzymania do upływu okresu gwarancji.   

 

Zakres robót obejmuje również wprowadzenie stałej organizacji ruchu na podstawie, zatwierdzonego przez 

Starostę Kamiennogórskiego, projektu organizacji ruchu. 

 

Zamawiający zaleca aby przy wycenie uwzględnić Wykaz znaków, który określa liczbę i rodzaj znaków 

drogowych (odblaskowe typu 2, grupa wielkości średnie).  

 

Zadanie realizowane będzie na podstawie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi 

administracji architektoniczno – budowlanej. Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszonego zakresu 

robót Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania.  

 

2. ZADANIE 2 – Modernizacja wiaduktu drogowego n/PKP w ciągu drogi 2768D w Ciechanowicach 

 

Lokalizacja inwestycji 

Nr działki Obręb 
Jednostka 

ewidencyjna 

254/11  

Ciechanowice Gmina Marciszów 212 

249 
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W ramach niniejszego zadania przewiduje się: 

1) wykonanie robót rozbiórkowych,  

2) usunięcie wierzchniej warstwy gleby,  

3) wykonanie robót budowlanych w zakresie renowacji mostów,  

4) montaż barier drogowych,  

5) wykonanie robót budowlanych w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg,  

6) wykonanie robót budowlanych w zakresie dróg jednopasmowych. 

 

Zakres robót nie obejmuje wprowadzenia stałej organizacji ruchu, która nie ulega zmianie.  

 

W trakcie realizacji robót w pasie kolejowym (nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 254/11, obręb 

Ciechanowice, władający – PKP S.A.) nad linią kolejową nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec wykonawca 

zobowiązany będzie do zachowania niżej podanych warunków wydanych przez PKP PLK S.A., tj.: 

1) wykonania robót zgodnie z uzgodnionym projektem i wydanym przez PLK zezwoleniem oraz 

uzgodnionym harmonogramem wyłączenia linii na czas realizacji określonych robót, w taki sposób, aby 

prowadzone roboty nie kolidowały z rozkładem jazdy obowiązującym na ww. trasie i nie powodowały 

zagrożenia w ruchu kolejowym,  

2) wystąpić, na 21 dni przed planowanym przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót na terenie 

zarządzanym przez PLK, o zawarcie umowy na czasowe udostępnienie nieruchomości gruntowej na 

czas realizacji robót; wniosek o udostępnienie nieruchomości gruntowej należy przekazać na adres e-

mail: izek.walbrzych@plk-sa.pl,  

3) powiadomienia Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu o rozpoczęciu robót budowlanych, 

4) roboty budowlane należy prowadzić przy zachowaniu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 

5) w czasie wykonywania robót budowlanych należy zachować skrajnię budowli, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami branżowymi w tym rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać 

budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., Nr 151, poz. 987 ze zm.), 

6) zawarcia umowy na korzystanie z nieruchomości PKP S.A. w celu uregulowania spraw dotyczących 

pozostawienia nakładów inwestycyjnych na nieruchomości PKP S.A.; o zawarcie umowy wykonawcy 

wystąpi do: PKP S.A., Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu z/s przy ul. 

Joannitów 13, 50-525 Wrocław, 

7) roboty w rejonie posadowienia kolejowych urządzeń podziemnych, naziemnych i napowietrznych 

należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem obowiązujących norm, 

przepisów bhp oraz zaleceń służb utrzymania kolei, tak aby nie uszkodzić istniejącej infrastruktury 

kolejowej, 

8)  zabezpieczenia znajdujących się w pobliżu wiaduktu tarcz TOP przed uszkodzeniem w trakcie 

piaskowania, 

9) prowadzenia robót mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego muszą być wykonane 

pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu.  

 

Warunki uzgodnienia, projektu remontu wiaduktu drogowego n/PKP, wydane PKP PLK S.A. Zamawiający 

udostępnia na stronie prowadzonego postępowania.   

 

Zadanie realizowane będzie na podstawie zgłoszeń wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi 

administracji architektoniczno – budowlanej. Zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszonego zakresu 

robót Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania.  

 

3. ZADANIE 3 – Modernizacja drogi 3473D w Dębrznik 

 

Lokalizacja inwestycji 

Nr działki Obręb 
Jednostka 

ewidencyjna 

376/4  Dębrznik 
Gmina Kamienna 

Góra 

 

W ramach niniejszego zadania przewiduje się wykonanie: 

1) robót przygotowawczych i rozbiórkowych, w tym korektę 34 szt. drzew, 

2) robót ziemnych i odwodnienia,  

3) podbudowy i elementów ulic,  

4) nawierzchni,  



 

 
 

58 

 

5) robót wykończeniowych. 

 

Zakres robót nie obejmuje wprowadzenia stałej organizacji ruchu, która nie ulega zmianie. 

 

Zadanie realizowane będzie na podstawie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi 

administracji architektoniczno – budowlanej. Zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszonego zakresu 

robót Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania.  

 

Dodatkowe informacje dotyczące całego przedmiotu zamówienia, tj. Zadania 1, Zadania 2 i Zadania 3 

 

Zamawiający informuje ponadto, że: 

1) termin realizacji całego przedmiotu zamówienia wynosi 9 miesięcy od dnia podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, 

2) Zamawiający wymaga, aby na wykonane i odebrane roboty budowalne oraz zamontowane urządzenia 

okres gwarancji wynosił min 24 miesiące, max 60 miesięcy i więcej; okres gwarancji Wykonawca wskaże 

w Formularzu Oferty, 

3) Wykonawca ma obowiązek zapewnić i zorganizować we własnym zakresie zaplecze socjalne dla 

pracowników,  

4) roboty budowlane realizowane będą na podstawie zgłoszenia robót budowlanych właściwemu 

organowi administracji architektoniczno – budowlanej, 

5) wszystkie wyszczególnione w przedmiarach, opisach, specyfikacjach technicznych itp. nazwy własne 

materiałów, urządzeń są podane przez autorów projektantów dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej, należy je traktować pomocniczo na etapie przygotowania oferty, jako typowy przykład; 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów innych – równoważnych do podanych, pod względem 

techniczno-użytkowym, o nie gorszych parametrach niż wyszczególnione w dokumentach zamówienia; 

ponadto można zastosować rozwiązania równoważne do powołanych norm w dokumentacji 

projektowej; w takiej sytuacji wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez 

zamawiającego; w takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych 

wraz z jego opisem lub normami, 

6) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszelkie zgody wejścia w teren, 

7) w przypadku, gdy modernizacja drogi/wiaduktu kolidować będzie z istniejącymi urządzeniami i 

obiektami infrastruktury technicznej niezwiązanymi z gospodarką drogową, Wykonawca na swój koszt 

dokona przełożenia lub zabezpieczenia ww. urządzeń, 

8) Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia awarii w obszarze modernizowanych dróg 

i wiaduktu podmiot je usuwający każdorazowo zostanie poinformowany o obowiązku 

przeprowadzenia prac odtworzeniowych przez Wykonawcę lub inny podmiot przez niego wskazany 

(za uzgodnieniem stron) w celu zachowania gwarancji wynikającej z umowy łączącej Wykonawcę 

z Zamawiającym. 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacjach projektowych i STWiORB, będących 

załącznikami do SWZ. 

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek w sposób bardzo szczegółowy zapoznać się 

z dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz projektowanymi 

postanowieniami umowy. Wykonawca obowiązkowo wyjaśni z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w 

stosunku zakresu zawartego w przywoływanych dokumentach, przed złożeniem oferty. W momencie złożenia 

oferty, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu robót ujętych w 

dokumentach zamówienia.  

 

Wymogi promocyjne dotyczące całego przedmiotu zamówienia, tj. Zadania 1, Zadania 2 i Zadania 3 

 

Realizacja inwestycji objętej dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych wymaga uwzględnienia przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w 

sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953 ze zm.; 

dalej także „rozporządzenia”), w tym m. in. konieczności montażu tablicy informacyjnej.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i montażu jednej dwustronnej tablicy 

informacyjnej (dla każdego z zadań), którą wykona zgodnie ze wzorem określonym w pkt 1.2. Załącznika do 
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rozporządzenia, przy czym w oparciu o zapis § 5 ust. 2 rozporządzenia zamawiający nie wymaga umieszczenia 

na tablicy informacji o wartości dofinansowania i o całkowitej wartości zadania.  

 

Materiały informacyjne wraz ze wzorem tablicy w wersji edytowalnej oraz logo Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program inwestycji Strategicznych są dostępne na stronie internetowej pod adresem 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21610  

 

Przed dostawą i montażem tablicy informacyjnej wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację projektu 

tablicy udzieloną przez zamawiającego. 

 

Wytyczne dotyczące wzoru tablicy informacyjnej: 

1) tablicę należy wykonać z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości min 3 

mm albo umieścić na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią, 

2) wzoru tablicy określonego w rozporządzeniu nie można modyfikować, dodawać własnych znaków i 

informacji, poza uzupełnieniem we właściwych polach, i tak: 

a) nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

b) nazwa zadania:  

− Zadanie 1 (tablica 1) – Modernizacja drogi 2787D i 2788D w Nagórniku, 

− Zadanie 2 (tablica 2) – Modernizacja wiaduktu drogowego n/PKP w ciągu drogi 2768D w 

Ciechanowicach, 

− Zadanie 3 (tablica 3) – Modernizacja drogi 3473D w Dębrzniku, 

c) w prawym dolnym rogu logo Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

3) tablice informacyjne nie mogą zawierać innych dodatkowych informacji i elementów graficznych,  

4) wymiary tablic: 

 

Tablica 180 x 120 font rozmiar max. interlinia 

[nazwa programu / dotacji / funduszu] Poppins bold WERSALIKI 185 185 

[nazwa zadania] Poppins Regular 185 185 

[wartości] Poppins Bold WERSALIKI 165 150 

 

5) tablice informacyjne wykonawca zobowiązany będzie umieścić w miejscu realizacji zadania 

(prostopadle do drogi i wiaduktu) w momencie rozpoczęcia prac budowlanych lub innych działań 

zmierzających bezpośrednio do realizacji zadania, 

6) tablice informacyjne wykonawca zobowiązany będzie utrzymywać do upływu okresu gwarancji oraz 

wymienić na nowe w przypadku ich uszkodzenia lub braku czytelności. 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21610
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