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1. Przedmiotem zamówienia  jest remont dróg powiatowych na terenie powiatu nowosolskiego polegający na odnowie dywanikowej 
nawierzchni obejmujący: 
 Roboty pomiarowe, 
 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm, 
 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV na głębokość średnio 30 cm, 
 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 
 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne o uziarnieniu 0/31,5, warstwa o grubości 25 cm po 

zagęszczeniu, 
 Oczyszczenie nawierzchni oraz skropienie emulsją asfaltową w ilości około 0,4 kg/m2 na oczyszczonym podłożu (istniejąca 

nawierzchnia drogi), 
 Mechaniczne ułożenie warstwy wyrównującej i profilującej z betonu asfaltowego AC 11W o grubości od 2 do 8 cm (średnio 5 

cm), 
 Mechaniczne ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego, grubość 20 cm, 
 Uzupełnianie poboczy destruktem asfaltowym, 
 Uzupełnianie poboczy tłuczniem lub frezowinami, 
 Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych zlokalizowanych w jezdni, 
 Regulacja  pionowa skrzynek zaworów gazowych ulicznych zlokalizowanych w jezdni, 
 Rozłożenie siatki wzmacniającej na powierzchni jezdni, 
 Montaż krawężników, 
 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją i grysami, 
 Wymiana uszkodzonych włazów studni kanalizacji deszczowej, 
 Przełożenie istniejącej nawierzchni chodników, 
 Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników, 
 Rozebranie nawierzchni bitumicznej 

 
2.  Przedmiot zamówienia realizowany będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego na podstawie odrębnych zleceń. Za każdym 

razem w zleceniu Zamawiający określi: 
 numer drogi na której Wykonawca będzie wykonywał remont , 
 długość odcinka (nie mniejszy niż 100 mb) 
 termin wykonania. 

 
3.  Stan istniejący 
 Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim  na terenie powiatu nowosolskiego. 
 Jezdnie dróg powiatowych posiadają nawierzchnię bitumiczną szerokości zmiennej (3,4 – 7,5 m). Na całej długości odcinka 

występuje przekrój drogowy, uliczny, woda odprowadzana jest do istniejących rowów przydrożnych i kanalizacji deszczowej. Jezdnia 
jest zdeformowana, występują koleiny oraz gęsta siatka spękań. W miejscu wbudowania destruktu asfaltowego posiada nawierzchnię 
gruntową lub tłuczniową. 

 
4. Opracowanie obejmuje: 

 długość drogi – 1250 m  
 szerokość jezdni – zmienna 3,0 m do 7,5 m 
 spadek poprzeczny jezdni – korekta istniejących spadków poprzecznych  
 spadek podłużny pokrywający się całkowicie z istniejącym – przykrycie warstwą wyrównawczą na całej długości o   

          grubości średnio od 2 cm do 8 cm (średnio 5 cm) w zależności od stanu nawierzchni drogi. 
 obustronne pobocza gruntowe szerokości 0,5 m (każde) 
 grubość nawierzchni z destruktu asfaltowego – 20 cm 

 
5. Remont dróg powiatowych obejmuje wybrane  odcinki na sieci dróg powiatowych Powiat  Nowosolskiego przyjmując średnią 

odległości 25 km od miejscowości Nowa Sól.  Zlecenia etapowe będą udzielane przez zamawiającego w zależności od potrzeb 
remontowych. Każdorazowe rozpoczęcie prac przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia od 
Zamawiającego. 

 
6. Na użyte do remontu materiały jest wymagane przedstawienie odpowiednich atestów oraz oświadczenie wykonawcy o użytych 

materiałach. 
 
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, organizowania i oznakowania robot w czasie wykonywania zamówienia, nie 

powodując zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
 
8. Wykonawca we własnym zakresie opracuje, uzgodni  oraz zatwierdzi projekt oznakowania i zabezpieczenia robót  umożliwiający 

utrzymanie ruchu publicznego. 
 

9. Płatność za wykonany okresowy etap robót realizowana będzie po pozytywnym odbiorze ostatecznym etapu robót potwierdzonym 
protokółem. 
 

10. Wykonawca zobowiązany jest w celu wykonania przedmiotu zamówienia do dysponowania następującym sprzętem (własnym lub 
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dzierżawionym)w ilości min. 1 szt.: 
 Wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno – asfaltowych  
 Układarek do układania mieszanek mineralno- asfaltowych typu zagęszczanego 
 Skrapiarek 
 Walców lekkich, średnich i ciężkich  
 Walców stalowych gładkich  
 Walców ogumionych  
 Szczotek mechanicznych lub /i innych urządzeń czyszczących 
 Samochodów samowyładowawczych z przykryciem lub termosów 
 Równiarka 
 Koparka 

 
11. Destrukt asfaltowy będzie pochodził z magazynu Zamawiającego pozostałe materiały oraz narzędzia niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt . 
 
12. Odbiór robót. Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół odbioru etapu robót sporządzony i potwierdzony przez 
Zamawiającego. 
 
13. Obliczanie zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie na podstawie rzeczywistej ilości wykonanych robót i 
czasu ich wykonania oraz cen jednostkowych zawartych w Formularzu kosztorysu ofertowego. 
 

UWAGA: Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie mają być wykonywane roboty budowlane 
oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelki istotne informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty. Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na swój koszt. 

 
15. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby wykonujące czynności wskazane w Formularzu kosztorysu ofertowego, które umożliwią wykonanie 
umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią. 

2. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w pkt. 15.1.- zgodnie z 
załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 15.1 czynności.  

4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w pkt 12.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a)  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub od wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony).  
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń,  zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

6. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w pkt 15.1, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w pkt 5.1-za każdą osobę wobec 
której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę. 

7.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

UWAGA: 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych - z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ - w przypadkach, których 
Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać 
przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie 
przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Nazwy materiałów , urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w specyfikacji 
technicznej lub innym dokumencie załączonym do SIWZ nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego.  
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Załącznik nr 3 do SWZ 
 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

 

Umowa …………………./2021/PZD 
zawarta w dniu …………………………… 2021 roku 

 
pomiędzy Powiatem Nowosolskim z siedzibą przy ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól NIP: 925-19-72-202; w imieniu, którego działa 
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli reprezentowany przez: 

Wiesława Starucha – Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli, działającego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu 
Powiatu w Nowej Soli  nr 1/2009 z dnia 07.01.2009r. 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Gabrieli Banaszek 
zwanym dalej Zamawiającym 

 

a ……………………………………. z siedzibą w ………………………….. przy ul. ……………………. NIP: ……………… REGON: 
…………………………., 
reprezentowanym przez: 

……………………………………. - ……………………………………….. 

zwanego dalej Wykonawcą  
 
 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego PZD.3411.04.2021.PZD, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 
 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem zamówienia  jest: 

Remont dróg powiatowych na terenie powiatu nowosolskiego polegający na odnowie 
dywanikowej nawierzchni 

  obejmujący: 
 roboty pomiarowe, 
 frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm, 
 mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV na głębokość średnio 30 cm, 
 mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne o uziarnieniu 0/31,5, warstwa o grubości 25 cm po 

zagęszczeniu, 
 oczyszczenie nawierzchni oraz skropienie emulsją asfaltową w ilości około 0,4 kg/m2 na oczyszczonym podłożu (istniejąca 

nawierzchnia drogi), 
 mechaniczne ułożenie warstwy wyrównującej i profilującej z betonu asfaltowego AC 11W o grubości od 2 do 8 cm (średnio 5 

cm), 
 mechaniczne ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego, grubość 20 cm, 
 uzupełnianie poboczy destruktem asfaltowym, 
 uzupełnianie poboczy tłuczniem lub frezowinami, 
 regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych zlokalizowanych w jezdni, 
 regulacja  pionowa skrzynek zaworów gazowych ulicznych zlokalizowanych w jezdni, 
 rozłożenie siatki wzmacniającej na powierzchni jezdni, 
 montaż krawężników, 
 powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsją i grysami, 
 wymiana uszkodzonych włazów studni kanalizacji deszczowej, 
 przełożenie istniejącej nawierzchni chodników, 
 rozebranie istniejącej nawierzchni chodników, 
 rozebranie nawierzchni bitumicznej 



 
Nr postępowania 3411.04.2021.PZD 
 
 

 

 
 

 
2.  Remont dróg powiatowych obejmuje wybrane  odcinki na sieci dróg powiatowych. Zamawiający przyjmuje średnią odległość 25 

km od miejscowości Nowa Sól. Zlecenia etapowe będą udzielane przez zamawiającego w zależności od potrzeb 
remontowych. Każdorazowe rozpoczęcie prac przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia od 
Zamawiającego. Za każdym razem w zleceniu Zamawiający określi: 
 numer drogi na której Wykonawca będzie wykonywał remont 
 długość odcinka (nie mniejszy niż 100 mb) 
 termin wykonania. 

 
3. Wykonawca we własnym zakresie opracuje, uzgodni oraz zatwierdzi projekt oznakowania i zabezpieczenia robót  umożliwiający 

utrzymanie ruchu publicznego. 
 
4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w miejscach gdzie mają być wykonywane prace oraz uzyskał na swoja 

odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zastanie 
dokonana na koszt własny Wykonawcy. 

 
5. Realizacja prac związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przez Wykonawcę zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa polskiego, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, właściwą 
organizacją, bezpiecznie, dobrze jakościowo, estetycznie a także w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 
1 do niniejszej umowy. 
 

§ 2 

WYNAGRODZENIE 

Za wykonanie przedmiotu umowy, który został opisany szczegółowo w § 1, strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w łącznej 
wysokości: 

 
a) kwota netto: ……………………….. zł 
 
b) stawka podatku VAT: ……………. % 

 
c) kwota podatku VAT: …………….. zł 

 
d) kwota brutto: …………………….. zł 

(słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………../100) 
 

1. Na wymienione wartości jednostkowe składają się koszty wykonania poszczególnych elementów zamówienia zgodnie z 
formularzem kosztorysu ofertowego, uwzględniające wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu 
zamówienia, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek podatku VAT. Jeżeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie 
stawka podatku VAT, podatek ten będzie naliczany w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

2. Ceny jednostkowe nie będą podlegały rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego prace nie określone niniejszą umowa mogą być wykonywane jedynie w przypadku 
niebezpieczeństwa lub konieczności zapobieżenia awarii i likwidacji zagrożeń. 

4. Obliczenie zapłaty za wykonanie etapów przedmiotu zamówienia następować będzie na podstawie obmiaru rzeczywistej ilości 
wykonanych robót i cen jednostkowych zawartych w Formularzu kosztorysu ofertowego. 

5. Wykonawca nie będzie rościł pretensji do Zamawiającego z tytułu niewykorzystania całego limitu finansowego wynagrodzenia 
określonego w ust. 1. 

6. Zwiększenie wartości wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 jest możliwe po podpisamiu Aneksu do Umowy. 
 

§ 3 
 

ROZLICZENIE I TERMINY PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci fakturami częściowymi na podstawie protokołu odbioru 
robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych robót, sprawdzone i potwierdzone przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze w 
terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia faktury i protokołu odbioru do siedziby zamawiającego,  z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4.  

3. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa o podwykonawcy, należy przez to rozumieć podwykonawców i dalszych podwykonawców 
biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych, którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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4. W przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców, do faktury wystawionej przez wykonawcę należy załączyć 
zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do 
wystawienia faktury przez wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr 
faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. 

5. Warunkiem zapłaty faktury jest uregulowanie płatności należnych wszystkim podwykonawcom i dostarczenie zamawiającemu 
dowodów ich zapłaty i pisemne oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy należnego wynagrodzenia lub cesja 
należności na rzecz podwykonawcy. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości złożenia pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 
5 oraz o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

10. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez zamawiającego, 
zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

11. Dokonanie bezpośredniej zapłaty wynagrodzeń, o której mowa w ust. 5 stanowi podstawę potrącenia wypłaconej kwoty z 
wynagrodzenia wykonawcy oraz zastosowania kary umownej zgodnie z  § 12 ust. 1 lit. e umowy. 

12. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz podwykonawcy z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy poniesie zamawiający, obciążają wykonawcę. 

13. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego zamawiającego. 

 

§ 4 
TERMIN WYKONANIA 

 
1.  Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2. Przedmiot umowy będzie wykonywany na podstawie zgłoszenia w formie telefonicznej lub mailowej przez osobę upoważnioną 

przez Zamawiającego. 
3. Każdorazowe rozpoczęcie prac przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego 

(mailowo lub telefonicznie). 
§ 5 

PODWYKONAWSTWO  

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami), za wyjątkiem części zamówienia 
określonych w Formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę lub 
wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawcy. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy, a także jej zmianę. 

3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a 
także projektu jej zmiany, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiającego. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmianę, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia lub wprowadzenia zmian. 

5. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie w terminie 14 dni od dnia 
dostarczenia zamawiającemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uważa się za akceptacje umowy lub jej zmiany przez 
zamawiającego. 
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6. Zamawiający zgłasza odpowiednio pisemne zastrzeżenia lub pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w 
terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu umowy o podwykonawstwo a także jej zmiany, jeżeli: 

a. termin realizacji jest niezgodny z umową pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, 
b. nie określono zakresu robót powierzonego podwykonawcy oraz nie określono części dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót objętych umową, 
c. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 

będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

d. umowa przewiduje zapłatę podwykonawcy wyższego wynagrodzenia za realizację części świadczenia objętej umową o 
podwykonawstwo, niż kwota wynagrodzenia należnego samemu wykonawcy za tę część przedmiotu umowy, wynikająca z 
treści złożonej oferty, 

e. okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady wykonawcy wobec zamawiającego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialności przyjętej 
przez wykonawcę wobec zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa lub usługa oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 3 % wartości brutto umowy 
niniejszej umowy. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła 
z winy wykonawcy. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.  

10. Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy  bez akceptacji umowy lub  pomimo sprzeciwu zamawiającego, uprawnia 
zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność zamawiającego i 
wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę 

11. Wykonawca oświadcza, że podwykonawca  …………. (nazwa podwykonawcy),  na zasoby którego wykonawca powoływał się 
składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku 
którego została zawarta niniejsza umowa, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ………………….. (w jakim było 
deklarowane wykonanie przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zmiany 
lub rezygnacji tego podwykonawcy z wykonania wyżej określonej części przedmiotu umowy, wykonawca jest zobowiązany do 
zastąpienia tego podwykonawcy innym podwykonawcą po uprzednim wykazaniu, że inny podwykonawca samodzielnie posiada 
zasoby nie mniejsze niż te, na które wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

§ 6 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy będzie: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w 
Nowej Soli. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy będzie ………………………………………………. 
3. Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt objecie funkcji kierownika budowy przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami objętymi niniejszą umową  w szczególności w specjalności drogowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. 

§ 7 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy oraz obszarze, który wykorzystywany 

jest podczas realizacji przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest 

posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W 

przypadku wystąpienia z roszczeniami bezpośrednio do zamawiającego, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić 

zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami 

zastępstwa procesowego. 

3. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt opracuje projekt organizacji ruchu na czas trwania robót, uzyska zatwierdzenie 

projektu w organie zarządzającym ruchem, zamontuje oznakowanie podczas wykonywania robót oraz będzie je utrzymywał przez 

cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 
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Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 

techniczną i deklarację zgodności. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i 

przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. 

6. Przed rozpoczęciem prac należy każdorazowo poinformować Zamawiającego o ich rozpoczęciu. W trakcie wykonywania 

przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek przekazywać do godz. 1400 meldunek z zakresu wykonanych prac. Nie 

przekazanie raportu w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niewykonanie zadania. 

7. Odbiory etapów robót dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.  

8. Jeżeli w toku czynności odbiorów zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może: 

a) odstąpić od Umowy,  
b) żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi, 
c) obniżyć wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

9. Strony postanawiają, że z czynności odbiorów będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak 
też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 
zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 

 

§ 8 

ODBIORY  

1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem odbioru robót przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami 
ust. 2 – 6. 

2.  Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć:  
1) obmiar powykonawczy;  
2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacja projektową w technice wielobarwnej;  
3) atesty na zastosowane i w budowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;  
4) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót 
branżowych objętych zamówieniem;  
5) oświadczenie kierownika budowy:  
a)  o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz warunkami pozwolenia na 

budowę(zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej ) oraz przepisami;  
b)  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych.  
6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,  

3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia.  
4. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia.  
5. Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej.  
6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:  
a)  może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad  
b)  może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady są istotne  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a)  jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu 

umowy i może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej wartości w oparciu o elaborat odbioru końcowego;  
b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje odbioru przedmiotu umowy i 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy ponownie.  
7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin uzasadniony na ich usunięcie.  
8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może  również usunąć 

wady w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.  
9.  Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot 

umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 
gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami o których mowa w ust. 2.  

10. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i 
sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w 
próbach i sprawdzeniach.  

11. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 
specjalistów branżowych.  

12. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot 
umowy.  

13. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania 
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końcowych rozliczeń stron.  
14. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień wskazany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy w 

protokole odbioru końcowego robót. 
15.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie:  
1) protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót i wysokość wynagrodzenia;  
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;  
3) pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty. 
 

§ 9 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE 

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kary umownej, 
w następujących przypadkach i wysokościach: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczającą 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 4 umowy, w 

wysokości  0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w Formularzu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik 
do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 4 umowy, w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w Formularzu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik 
do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w Formularzu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie, 

d) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony zamawiającemu zgodnie z zapisami § 5, w 
wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

e) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
którego brak zapłaty dotyczy 

f) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości  
0,3 % nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia,    

g) w przypadku nieprzedłożenia zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w 
wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w wysokości 500 
zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w 
zakresie terminu zapłaty, 

j) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w Formularzu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w 
wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w Formularzu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do 
niniejszej umowy. 

3. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku 
uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z 
wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar 
umownych, w szczególności wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie uzupełniające w przypadku utraty dofinansowania 
uzyskanemu przez zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 

§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy – poza za przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym - jeżeli  zamawiający co 
najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy albo  dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania 
się wykonawcy od wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy stanowi sumę większa niż 5% wartości brutto umowy określonej  w Formularzu kosztorysu ofertowego 
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, 

3. Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 2 zamawiający może odstąpić od umowy w następującym przypadku gdy: 
a) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidacje lub rozwiązanie wykonawcy, 
b) wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, 
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c) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiającego do realizacji warunków umowy nie wykonuje 
robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności,  gdy wykonuje roboty z 
udziałem podwykonawcy, na którego zamawiający nie wyraził zgody, 

d) wykonawca bez uzgodnienia z zamawiającym przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni, 
e) gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy określonej w Formularzu kosztorysu 

ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 
3. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia 

poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym. 
4. W razie odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół 

inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, 
podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia przez wykonawcę w powyższym terminie do 
inwentaryzacji robót, zamawiający upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji  tych robót na koszt wykonawcy.  

5. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiającym na koszt strony, z której powodu nastąpiło 
odstąpienie  od umowy.  

§ 11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % łącznej wartości brutto oferty tj. na kwotę 
…………………………… PLN (słownie: …………………………………………………………./100) . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie: ……………………………. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń zamawiającego tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz służy do pokrycia roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. 
4. Strony ustalają, że: 

a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4 pkt. a w 
przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie stwierdzonych wad/usterek lub jest w trakcie usuwania tych 
wad/usterek. 

§ 12 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez zamawiającego i trwa do 
dnia odbioru końcowego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w tym w 
szczególności za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz spowodowane przerwy w 
korzystaniu z sieci w szczególności światłowodowej i elektroenergetyczne,  a także  za uszkodzenia i szkody, które powstaną 
wskutek prowadzonych robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 zł. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z 
dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku 
gdy termin zapłaty składek będzie późniejszy niż 14 dni od podpisania umowy, wykonawca przedłoży dowód zapłaty w ciągu 7 dni 
od uregulowania składki. 

4. W razie wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia 
zamawiającemu, dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę  wymagalnych składek. 

5. W przypadku wystąpienia bezpośrednio do zamawiającego z roszczeniami wynikającymi z działania lub zaniechania wykonawcy, 
wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone 
prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 

 

§ 13 

RĘKOJMIA i GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji jakości przedmiotu umowy wynosi 
……………………. miesiące licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy. 

2. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 
3. Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, 

materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego 
przedmiotu zamówienia. 

4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w § 581 Kodeksu 
Cywilnego. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie  usuwania wady. 



 
Nr postępowania 3411.04.2021.PZD 
 
 

 

 
 

6. Zamawiający pisemnie zgłasza wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin i miejsce oględzin koniecznych do 
określenia wady i sposobu jej usunięcia.  

7. W okresie gwarancji jakości wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady w terminie o którym mowa w ust.6, , a 
jeżeli nie będzie to możliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady, 
zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę.  

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli 
reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

9. W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, zamawiający ma 
prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności z 
tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania należności, 
zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

10. Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich montażu. W przypadku 
konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt wykonawcy. 

11. Zamawiający wyznaczy ostateczny gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela wykonawcy przed upływem okresu rękojmi za 
wady i gwarancji jakości ustalonego w umowie. O terminie przeglądu gwarancyjnego zamawiający poinformuje wykonawcę co 
najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. 

§ 14 

ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY 
 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać Wykonawcy dokonywanie takich 

zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca powinien wykonać 
każde z poniższych poleceń:  
1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym;  
2) zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym;  
3) wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej;  
4) wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej lub opisach przedmiotu 
zamówienia.  

2. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2 będzie pisemna akceptacja Zamawiającego.  
3. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności.  
4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, jednak skutki 

tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót albo zawarcia aneksu do 
umowy.   

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne 
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały 
wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie 
wymaga zawarcia odrębnej umowy.  

 
 

§ 15 
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, są tożsame z opisami pozycji w 

formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie przyjęta do wyliczenia wysokości 
wynagrodzenia. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w 
formularzu cenowym Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót. 
Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu w cenniku 
SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana.  

3.  Wynagrodzenie za roboty dodatkowe z ust. 2 i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny i ewentualnie zawarcia 
aneksu do Umowy.   

 
§ 16 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 
zgodnie z przepisami art. 455 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza również zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:  
 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji:  

a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób je spowalniający tj.: 
niesprzyjające warunki atmosferze (np.: długotrwałe opady deszczu, mróz, porywiste wiatry), klęski żywiołowe (np.: powódź, 
huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu 
środków na dany rok lub nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego;  
b) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych;  
c) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne 
służby;  
d) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego;  
e) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej 
urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, 
zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub 
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wprowadzenie robót zamiennych;  
f) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków gruntowo – wodnych 
pomimo wykonania na etapie opracowania Dokumentacji projektowej badań geotechnicznych i określenia warunków gruntowo 
– wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub 
innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe;  
g) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 
technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia 
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
h) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo 
terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku 
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 
konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie 
artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;  
i) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ 
lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
j) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą;  
k) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym;  
m) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień 
na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego;  
n) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających 
wykonywanie robót;  
o) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.);  
p) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości;  
r) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robót;  
s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji;  
t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji  zamówienia;  
u) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, będących następstwem okoliczności 
leżących po stronie Zamawiającego;  

2) zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje przedmiot umowy, a 
od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem 
spełniającym wymóg SIWZ;  
3) zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;  
4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.  
5) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robót, sposobu realizacji, 
itp.):  
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;  
b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT;  
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartych przez 
Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 
umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za 
wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy 
planowanymi świadczeniami;  
d) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych rozwiązań technicznych 
lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej,  
e) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od 
projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy – Prawo Budowlane  
f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub zwiększenia zakresu 
przedmiotowego niniejszej umowy;  
g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a nie zostały uwzględnione w 
formularzu cenowym;  
h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności:  
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem projektu;  
- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;  
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;  
- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;  
- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;  
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa;  
- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
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wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;  
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;  
i) wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków gruntowo – wodnych pomimo 
wykonania na etapie opracowania Dokumentacji projektowej badań geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych 
podłoża nawierzchni zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, 
poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii 
wzmacniających podłoże gruntowe;  
j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń, 
technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, 
przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót 
zamiennych bądź dodatkowych, niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania;  
k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub 
świadczenia stron;  
l) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie 
zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie kolizji;  
m) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających wykonywanie 
robót;  
n) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców;  
o) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości;  
p) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których Wykonawca opierał się 
wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaże, 
spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne;  
q) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców;  
r) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy;  
s) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,  
t) danych rejestrowych,  
u) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,  
v) zmiany numeru rachunku Wykonawcy,  
w) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie;  
z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, że 
zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym, niż 
Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne.  

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.  
4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  
 

 
§17 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE 

UMOWY O PRACĘ 
 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie 
stosunku pracy osoby wykonujące czynności, które zostały określone w Formularzu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik 
do umowy, o ile czynności tych nie będą wykonywać osobiście osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą (właściciel 
firmy) lub wspólnik spółki osobowej. Osoby wykonujące czynności, o których mowa wyżej, winne być zatrudnione do ich realizacji 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1040 ze zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszego zamówienia. Powyższy wymóg nie 
dotyczy pełnienia funkcji kierownika budowy. 

2. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy, wykonawca jest 
zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo zapisy, o których mowa w ust. 1. Ilekroć mowa jest o podwykonawcy lub 
umowie o podwykonawstwo należy przez to rozumieć również podwykonawcę, a także umowy zawierane przez podwykonawcę z 
dalszym podwykonawcą i dalszego podwykonawcę z kolejnym, dalszym podwykonawcą. 

3. W trakcie realizacji umowy zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania wymogu 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 

4. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 3 dni 
robocze od dnia przekazania wezwania), wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie 
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realizacji umowy czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający może żądać następujących dokumentów:  
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy o pracę 
zatrudnionego pracownika, 

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopi dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

 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. 

5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 4 
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności polegających na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy i stanowi podstawę do naliczenia kary 
umownej.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w 
jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiającego. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem 
zabezpieczenia zobowiązań wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Bez zgody zamawiającego wykonawca nie może 
również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywać żadnej innej 
czynności prawnej rodzącej taki skutek. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego, Prawa 

budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych. 
4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla zamawiającego i dla wykonawcy. 

 
 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY: 
a) Załącznik nr 1 – Formularz kosztorysu ofertowego  
b) Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 

 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY   WYKONAWCA 
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 Załącznik nr 4 do SWZ 

FORMULARZ OFERTY  
wraz z  

FORMULARZEM KOSZTORYSU OFERTOWEGO 

Zamawiający: 
Powiatowy Zarząd Dróg 

ul. Wojska Polskiego 100 b 
67 – 100  Nowa Sól 

1. Dane wykonawcy 

Niniejsza oferta jest złożona przez1:  

nazwa wykonawcy  

adres siedziby wykonawcy  

NIP  

REGON  

Rodzaj wykonawcy: Jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem ………… (wpisać TAK lub NIE), bądź małym 
przedsiębiorstwem …………(wpisać TAK lub NIE) lub średnim przedsiębiorstwem: …….. (wpisać TAK lub NIE)2 lub 
jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ……..…………(wpisać TAK lub NIE) lub podać inny rodzaj 
…………………………. 

2. Dane kontaktowe wykonawcy3:  

(wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres ) 

nazwa wykonawcy  

adres korespondencyjny  

adres e-mail  

adres skrzynki ePUAP  

Osoba do kontaktów  

Nr telefonu  

 

                                                           
1 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy podać dane wszystkich wykonawców z zaznaczeniem ich roli.  
2 Definicje mikroprzedsiębiortswa, małego przedsiębiorstwa oraz średniego przedsiębiorstwa określa ustawa z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo 
przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) 
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera),  

z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.  
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Niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: 

,,Remont dróg powiatowych polegający  

na odnowie dywanikowej nawierzchni” 

1. Oferuję/emy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji warunków 
zamówienia za cenę kosztorysową wynikającą z załączonego Formularza kosztorysu ofertowego 
w wysokości:  

Cena netto   

Stawka podatku VAT  

Wartość podatku VAT  

Cena oferty brutto   

Słownie cena oferty brutto: ……………………………….…………….…………………… 

Oświadczam/y, że oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

UWAGA: Poniższy fragment formularza oferty wypełnia wyłączenie wykonawca, którego oferta generuje obowiązek 
doliczenia wartości podatku VAT do wartości ceny netto oferty np. w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,  
importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen 
ofertowych podatku VAT. 

Informuję/my, że złożona oferta (skreślić niewłaściwe) 

- nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług; 

- prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub 
usługi 

Wartość bez kwoty 
podatku 

Stawka podatku Vat 

(%) 

  
 

  

Oświadczam/y, że niewypełnienie formularza oferty w zakresie wskazanym powyżej oznacza, że złożenie oferty nie 
prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego. 

2.  Oświadczamy, że udzielimy gwarancji na okres ……………………… miesięcy na całość wykonanych robót 
objętych przedmiotem zamówienia, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całości robót i okres 
ten będzie uwzględniony w zawartej Umowie. 
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3. Oświadczam/y, że akceptuję/emy projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ i w przypadku  wybrania 
naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
zamawiającego. 

 
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie 

wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania 
oferty. 

 
5. Oświadczam/y, że wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na (skreślić niewłaściwe); 

 rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu; 

 wskazany poniżej rachunek bankowy (należy podać nazwę banku oraz nr konta): 

      …………………………………………………………………………….. 

W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, oświadczenie zamawiającego o 
zwolnieniu wadium należy przesłać na adres poczty elektronicznej lub skrzynki ePUAP wystawcy 
gwarancji lub poręczenia; 

adres e-mail  

adres skrzynki ePUAP  

6. Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć wykonanie następujących części zamówienia 
podwykonawcom; 

Części zamówienia, których wykonanie zostanie 
powierzone podwykonawcom  

Nazwa, siedziba podwykonawcy  
(o ile są znane) 

 
 
 

 

 

Uwaga! W przypadku braku wskazania  części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone 
podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy. 

7. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

(1) ................................................................................ 

(2) ................................................................................ 

 

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby 
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

 



 
Nr postępowania 3411.04.2021.PZD 
 
 

 

 
 

 

Załącznik nr 5 do SWZ 
………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy 

podmiotu udostępniającego zasoby 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
 Prawo zamówień publicznych. 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

,,Remont dróg powiatowych polegający na odnowie dywanikowej nawierzchni” 
 

prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg oświadczam/y, że; 

1. nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz  

art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 

2. zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

………………..…. ustawy Prawo zamówień publicznych  

(należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1  oraz art. 109 ust. 1 pkt 
4, 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych).  
Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  podjąłem/podjęliśmy następujące środki naprawcze:  
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………… 

(należy podać informacje dotyczące podjętych czynności w zakresie przesłanek określonych w rozdziale 7 pkt 3 SWZ) 

Oświadczam/my, że dokumenty, o których mowa rozdziale 9 SWZ zamawiający może uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj. pod adresem:  
............................................................................ 
(jeżeli wykonawca wskaże adres, pod którym będzie możliwe pobranie dokumentu w formie elektronicznej, zamawiający 
pobierze dokument samodzielnie) 

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 niepotrzebne skreślić 
 
 
Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby 
uprawnionej do reprezentowania  

 

 
 



 
Nr postępowania 3411.04.2021.PZD 
 
 

 

 
 

załącznik nr 6 do SWZ 

………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

Oświadczenie wykonawcy 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r.  
 Prawo zamówień publicznych 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

,,Remont dróg powiatowych polegający na odnowie dywanikowej nawierzchni” 
 

prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg oświadczam/my, że; 

1. samodzielnie spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

rozdziale 8 pkt ………………. specyfikacji warunków zamówienia, 

2. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 8 pkt 
………………………………………………....……….…………………………….  
                                                (wskazać lub opisać warunek udziału, którego dotyczy),  

specyfikacji warunków zamówienia oświadczam/my, że polegam/my na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………….………  

w następującym zakresie……………………………………………………………………………    
 

 
 niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby 
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 



 
Nr postępowania 3411.04.2021.PZD 
 
 

 

 
 

………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2021 r.  
 Prawo zamówień publicznych 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

,,Remont dróg powiatowych polegający na odnowie dywanikowej nawierzchni” 
 

prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg oświadczam/my, że w związku z udostępnieniem 

wykonawcy …………………………….. (podać nazwę i adres wykonawcy) zasobów w zakresie 

……………………………………………………………………….. 

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w Rozdziale 8 pkt ………………….. Specyfikacji Warunków Zamówienia*. 

UWAGA: 

*wskazać, warunek udziału w postępowaniu, dla potwierdzenia którego wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu 

trzeciego.  

 

 

 

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby 
uprawnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby 



 
Nr postępowania 3411.04.2021.PZD 
 
 

 

 
 

załącznik nr 7 do SWZ 

………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

Oświadczenie wykonawców wspólnie  
 o udzielenie zamówienia 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2021 r.  
 Prawo zamówień publicznych 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

,,Remont dróg powiatowych polegający na odnowie dywanikowej nawierzchni” 
 

prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg oświadczam/my, że; 

3. Wykonawca …………………………….……   
                     (nazwa i adres wykonawcy)      

wykona następujący zakres zamówienia  …………………………………………….                        

4. Wykonawca …………………………….……   
                     (nazwa i adres wykonawcy)      

wykona następujący zakres zamówienia  …………………………………………….                        

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
 
 
Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby 
uprawnionej do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia 

 
 
 

 



 
Nr postępowania 3411.04.2021.PZD 
 
 

 

 
 

załącznik nr 8 do SWZ 

……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

Oświadczenie wykonawcy 
dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

,,Remont dróg powiatowych polegający na odnowie dywanikowej nawierzchni” 
 

prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg oświadczam/y, że; 

1) nie należę/my do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r.  
poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w ramach niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) należę/my do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r.  
poz. 1076 i 1086) co następujący wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

…………………………………………………………………………………………. 
(należy podać firmę i adres wykonawcy)  

 niepotrzebne skreślić  

Uwaga:  
Jeżeli wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, wraz z oświadczeniem 
należy złożyć dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 
grupy kapitałowej. 
W przypadku, gdy wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej doradzał lub w inny sposób był 
zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia wykonawca powinien udowodnić, że jego zaangażowanie 
w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.    

 
 
 
 
 
Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby 
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 



 
Nr postępowania 3411.04.2021.PZD 
 
 

 

 
 

załącznik nr 9 do SWZ 

……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

WYKAZ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO  
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

,,Remont dróg powiatowych polegający na odnowie dywanikowej nawierzchni” 
 

prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg oświadczam/y, że dysponuję/emy następującymi następującym 

sprzętem niezbędnym do jego realizacji: 

 
Lp. 
 

 
Nazwa sprzętu i  

cechy sprzętu 

 
Ilość jednostek  

sprzętowych (min. szt) 

 
Forma władania  

(własny / wynajęty) 
 
1 
 

 
wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do 
wytwarzania mieszanek mineralno – asfaltowych  

 
1 

 

 
2 
 

 
układarka do układania mieszanek mineralno - asfaltowych typu 
zagęszczanego 

 
1 

 

 
3 
 

 
skrapiarka 

 
1 

 

 
4 
 

 
walec lekki, średni i ciężki 

 
1 

 

5  
walec stalowy gładki  

1  

 
6 
 

 
walec ogumiony 

 
1 

 

 
7 
 

 
szczotki mechaniczne lub /i inne urządzenia czyszczące 

 
1 

 

 
8 
 

 
samochód samowyładowawczy z przykryciem lub termosy 

 
1 

 

 
9 
 

 
równiarka 

 
1 

 

 
10 
 

 
koparka 

 
1 

 

 
 
UWAGA:  
W celu potwierdzenia posiadania deklarowanego sprzętu Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o dostarczenie dowodów 
formy władania (ksera  dowodów rejestracyjnych , książki dozoru itp.). 
 

 
 
 
Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby 
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

 
 



 
Nr postępowania 3411.04.2021.PZD 
 
 

 

 
 



 
Nr postępowania 3411.04.2021.PZD 
   

 
 

Załącznik nr 10 do SWZ 
………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

,,Remont dróg powiatowych polegający na odnowie dywanikowej nawierzchni” 
prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg oświadczam/my, że do realizacji zamówienia skieruję/emy następujące osoby: 

1) Kierownik budowy  

L.p. Imię i  nazwisko 
Uprawnienia budowlane 

rodzaj i zakres 

 
Podstawa dysponowania* 

 

 

  
(należy wskazać posiadane uprawnienia budowlane i ich zakres 

w stopniu niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
udziału) 

 

Doświadczenie zawodowe  
Należy wykazać doświadczenie w pełnieniu, funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej, przy robotach budowlanych, które polegały na  rozbudowie, 
przebudowie, budowie drogi o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 500 000 zł  (z podatkiem VAT). 

Okres sprawowania 
funkcji 

(dzień, miesiąc 
i rok rozpoczęcia oraz 

zakończenia) 

Termin realizacji zamówienia 
(dzień, miesiąc 

i rok rozpoczęcia oraz 
zakończenia) 

l.p. Przedmiot zamówienia 
 

Opis zadania 
w zakresie niezbędnym 

do wykazania spełniania warunku 
udziału 

Pełniona funkcja 
 
 

  

Nazwa i adres 
zamawiającego 

1. 

(należy podać nazwę 
zamówienia, krótką 

charakterystykę robót 
budowlanych, lokalizację 

robót) 

     

Uwaga 

*  wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, potencjał podmiotu trzeciego itp.). 

** niewłaściwe skreślić 

*** w przypadku kierownika budowy oraz kierowników robót wymaga się, aby funkcja była pełniona przez okres odpowiadający co najmniej 2/3 terminu realizacji zamówienia robót budowlanych oraz obejmowała 
zakończenie i odbiór końcowy robót budowlanych. 

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis  
osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

 


