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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na: 

 
Wykonanie przebudowy i budowy nowego odcinka sieci wodociągowej w Jagatowie ul. 

Kolonia 
 

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pojęcia oznaczają: 
1. Regulamin  - Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych w Eksploatator 

Sp. z o. o., zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: 

http://eksploatator.pl/regulaminy/; 
2. Ustawa - ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.); 
3. SIWZ – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; 
4. Zamawiający – EKSPLOATATOR Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn; 
5. Wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę 

lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego 
 

Załączniki: 
 
1. Formularz ofertowy, 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

4. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej, 

5. Wzór wykazu robót budowlanych, 

6. Wzór wykazu osób, 

7. Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 

8. Wzór umowy, 

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

§ 1 
Nazwa oraz adres Zamawiającego 

EKSPLOATATOR Sp. z o. o.  
ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn  

Tel. (058) 691 76 20, fax (058) 682 88 28 

Adres strony internetowej: www.eksploatator.pl 

Adres e-mail: zamowienia@eksploatator.pl  

 
§ 2 

Tryb udzielenia zamówienia publicznego 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na usługę o 

wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 Ustawy, prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu. 

2. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 28 Regulaminu. 

 
§ 3 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej ułożonej w działkach 

prywatnych wzdłuż ul. Kolonia oraz budowa nowej sieci w pasie drogowym ul. Kolonia. 

W zakres zadania wchodzi także przepięcie istniejących przyłączy do nowoprojektowanego 

wodociągu. 

2. Celem przebudowy jest wyłączenie z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej przebiegającej 

przez tereny prywatne. 

3. Szacowana długość projektowanej sieci wodociągowej oraz przepinanych przyłączy: 

1) DN110PE SDR 17 PN10 L=391,2 m; 

2) Trzy zestawy hydrantów nadziemnych DN80: 

3) DN40PE SDR 17 PN10 L=27,0 m. 

4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na istniejący plac budowy. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 9 do SIWZ. 
6. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9 – roboty instalacyjne, wodno – 

kanalizacyjne i sanitarne 

 

§ 4 
Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia określa się następująco: 5 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 
§ 5 

Warunki udziału w postępowaniu  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

1. Nie podlegają wykluczeniu; 
Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego 

wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów; 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował w okresie realizacji zamówienia następującymi kluczowymi osobami tj. 
Kierownikiem budowy, posiadającym: 
a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych 
b. co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub 

kierownika robót oraz kierował lub nadzorował. 
 



 

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

3) zdolności technicznej i zawodowej  
 Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na 

przebudowie lub budowie odcinka sieci wodociągowej o długości minimum 800 metrów. 

 

§ 6 
Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 19 ust. 2 Regulaminu 

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę: 
1. W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

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

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

2. Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3. Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 

złotych. 

 

§ 7 
Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 19 

ust. 1 oraz 19 ust. 2 Regulaminu, wraz z ofertą należy złożyć: 
1) Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru Załącznika nr 2 do 

SIWZ. 

2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 19 ust. 1 pkt. 12) Regulaminu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 
2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z 

ofertą należy złożyć: 
Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru 

Załącznika 3 do SIWZ. 

 

3. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 
postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie 
Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu. 

 



4. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 
postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na 
wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 
1) Wykaz 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, miejsca wykonania i podmiotów, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty – według wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ. 
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według 
wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ. 

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

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru na 
Załączniku nr 7 do SIWZ. 

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

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg 

wzoru na Załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

10.Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

11.Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane  

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Komisja przetargowa może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

12.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22 Regulaminu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy 

lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę. 

13.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

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

14.Dokument, o których mowa w ust. 13 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  



15.Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust 13 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

16.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja 

przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

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

zamówienia, Komisja przetargowa może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a 

jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

18.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je 

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

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 

352). W takiej sytuacji zaleca się aby Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę 
postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują. 

 

§ 8 
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  
do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest: 

Kontakt do Zamawiającego: 

Nr faksu: (058) 682 88 28 

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@eksploatator.pl 

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie za pośrednictwem faksu lub 

poczty elektronicznej (pod tym pojęciem Zamawiający rozumie przesłanie oświadczenia, 

wniosku, zawiadomienia, dokumentu oraz informacji w formie podpisanego przez osobę/y 

upoważnioną/e załącznika do wiadomości), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Zawsze 

dopuszczalna jest forma pisemna. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

pełnomocnictw. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty e-mail podany 

przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią 

pisma. 

 

§ 9 
Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w 

wysokości 5000.00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy). Wadium należy wnieść przed 
upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu; 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 



(z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych; 

gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Eksploatator Sp. z o. o. nr konta 

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim: 23 8335 0003 0118 1410 2000 0001. 
Wykonawca, wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go 
odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na 

Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25 Rotmanka 83-010 Straszyn. Oryginał dokumentu 
należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą. 

5. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz 

Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 6 i 7 poniżej, oraz zawierać w swojej treści 

zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w ust. 

6 i 7 poniżej. 
6. Utrata wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, nastąpi w przypadku, gdy 

Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 

2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Ponadto Komisja zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 24 ust. 3 i 4 Regulaminy, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 Regulaminu, oświadczenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 Regulaminu, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 64 ust. 2 

pkt. 3) Regulaminy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

8. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

9. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 32 Regulaminu. 

 
§ 10 

Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 60 dni. 
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie powoduje utraty wadium.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
§ 11 

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Do oferty należy dołączyć dokumenty: wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ, wypełnione 

wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru Załączniku nr 2 do SIWZ, 

ewentualne pełnomocnictwa. 

3. Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający 

jej zdekompletowanie. 



4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do 

oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być 

złożone 

w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii. 

8. Zaleca się załączenie przez osoby fizyczne składające ofertę, dokumentów, z których będzie 

wynikało upoważnienie do podpisania oferty. 

9. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub 

osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

10.Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 

podwykonawcom. 
11.Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na 

Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25 Rotmanka 83-010 Straszyn. Na kopercie należy 
umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: „Oferta na Wykonania przebudowy i 
budowy nowego odcinka sieci wodociągowej w Jagatowie ul. Kolonia. Nie otwierać przed 
dniem 23.03.2017 r. godz. 10:00” 

12.Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w ust. 11 

powyżej, z dopiskiem „Zmiana oferty”. 

13.Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez 

wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż 

informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

14.Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 

153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie 

składania ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica 

przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich 

oddzielenie od reszty oferty. 

15.Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

§ 12 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25 Rotmanka 83-010 Straszyn 

(sekretariat-parter). 

2. Termin składania ofert upływa dnia 23.03.2017 r. o godz. 10:00 

3. Oferty otrzymane po tym terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez ich otwierania. 

4. Oferty zostaną otwarte w dniu 23.03.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego ul. 

Sportowa 25 Rotmanka 83-010 Straszyn 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

7. Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości: 

1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

2) cenę oferty. 

 
§ 13 

Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym SIWZ, powinien w cenie 

brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 

zamówienia, a także uwzględnić inne podatki i opłaty. 



2. Wykonawca jest zobowiązany określić cenę ofertową za wykonane przedmiotu zamówienia w 

oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte w SIWZ. 

Cena winna być obliczona ściśle według zapisów formularza ofertowego stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe i obejmować będzie wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia.  

4. Cena brutto musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie 
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

6. Cena nie będzie podlegała waloryzacji. 
 

§ 14 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty 

 

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego 

kryterium: 

 

Kryterium: cena  – znaczenie 100 % 
 
2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 

3. Sposób oceny oferty – Zamawiający będzie oceniał ofertę na podstawie podstawienia do 

wzoru zawartego w ust. 4 poniżej, odpowiednich cen przedstawionych w ofertach przez 

Wykonawców, obliczonych w sposób określony w § 13 SIWZ. Zamawiający przy ocenie oferty 

będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w formularzu ofertowym. 

4. Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium, obliczona zostanie na podstawie 

następującego wzoru: 

 
Kryterium Cena (C) 
PK= [CN / CR] x 100  
PK - ilość punktów dla kryterium 
CN - najniższa oferowana cena 
CR - cena brutto oferty rozpatrywanej 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt 
 

§ 15 
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zgodnie z wymaganiami § 16 SIWZ. 

2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zobowiązani są oni przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą tę 

współpracę (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). 

 

§ 16 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Zamawiający będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie 

zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

całkowitej ceny oferty brutto. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione zgodnie z wyborem 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, (z tym że 



poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 

w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na 

rachunek: Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim: 23 8335 0003 0118 1410 2000 
0001. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 

elementy:  

1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres); 

2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego); 

3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela; 

4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją; 

5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w terminie do 14 dni od 

dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy 

Wykonawca:  

a) nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy;  

b) wykonał nienależycie przedmiot umowy. 

6. Zamawiający w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie, o której mowa w ust. 
5 powyżej, nie dopuszcza aby w jego treści znajdowały się sformułowania utrudniające 
lub uniemożliwiające skorzystanie z takiego zabezpieczenia, w szczególności 
Zamawiający nie dopuszcza użycia w sposób pośredni lub bezpośredni sformułowań 
dotyczących: 
1) przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem Banku, w którym Zamawiający 

prowadzi rachunek, który jednocześnie winien potwierdzić, iż podpisy na żądaniu 
zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych; 

2) notarialnego potwierdzenia, iż podpisy na żądaniu zapłaty należą do osób 
uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych. 

7. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ust. 5 pkt. 5 lit. a) i b) powyżej 

przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta lub Poręczyciela z pisemnym żądaniem 

zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3 powyżej, przy czym zmiana form 

zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia  jego wysokości. 

10. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

11. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 

wynoszącą 30% wartości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w zdaniu pierwszym 

zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
§ 17 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do 
SIWZ. 

§ 18 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
1. Protest przysługuje Wykonawcom wyłącznie wobec czynności: 

1) Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) Opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 



4) Odrzucenia oferty odwołującego. 

2. Protest wnosi się do Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana 

faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli została przesłana w inny 

sposób.  

3. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy został dostarczony do rozpatrzenia przez 

Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. 

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

5. Szczegółowe zapisy dotyczące protestu określone są w art. 92 Regulaminu. 

6. Wykonawca, w terminie przewidzianym do wniesienia protestu, może również 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z postanowieniami Regulaminu czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 

Regulaminu, na które nie przysługuje protest na podstawie Art.  91 Regulaminu. 

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób 

przewidziany w Regulaminie dla tej czynności. 

8. Na czynności, o których mowa w ust. 7 powyżej, nie przysługuje protest. 

 
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 

 
§ 19 

Wykonawcy występujący wspólnie 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

 
§ 20 

Zasady zwracania się Wykonawców o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ i udzielania 
przez Zamawiającego tych wyjaśnień 

1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni 

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

SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu do składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

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

którym mowa w ust. 1 powyżej. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na swojej stronie internetowej. 

 
§ 21 

Podwykonawcy 
Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 

podwykonawcom. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca 

będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. 

 
§ 22 

Termin zawarcia umowy 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do 

zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem faksu 



lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób, z 

zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 70 ust. 2 Regulaminu. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się 

od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania. 

 
§ 23 

Pozostałe informacje 
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 52 

pkt. 5) Regulaminu. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 

podprogowych w Eksploatator Sp. z o. o. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści SIWZ i ogłoszenia na zasadach 

określonych w Regulaminie. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach określonych w 

§ 15 Wzoru umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 
 

 

 
OFERTA 

 
na: 

Wykonanie przebudowy i budowy nowego odcinka sieci wodociągowej w Jagatowie ul. 
Kolonia 

 

 

………………………………………………………………………………………...……………………………………………………… 
nazwa firmy 

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

adres 

 
 

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
Regon/NIP 

 
 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
telefon, faks, e-mail 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Wykonania przebudowy i budowy nowego 
odcinka sieci wodociągowej w Jagatowie ul. Kolonia: 
1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach: 

 

Cena ryczałtowa brutto wykonania całości zamówienia:............................................PLN, 
(słownie złotych: …………………………………………………………………………....…………………………………) 
 

W tym: 

 

Wartość netto: ............................................................................ PLN,  

(słownie złotych: …………………………………………………………………………....…………………………………) 

 
Podatek VAT 23 % - tj. w kwocie………………………….…..PLN, 

(słownie złotych: …………………………………………………………………………....…………………………………) 

 
2. Jednocześnie oświadczam, że: 

1) zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 5 tygodni od dnia 
podpisania umowy; 

2) udzielę gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia bez uwag; 

3) akceptuję warunki płatności określone we Wzorze umowy; 

4) zapoznałem się i akceptuję w całości pozostałe warunki zawarte w SIWZ; 

5) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 

niniejszej oferty; 

6) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert; 

7) zapoznałem się z postanowieniami umowy określonymi w SIWZ i zobowiązuje się, 

w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 



na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

3. Wadium wniesione w formie pieniądza, proszę o zwrot na konto nr: ……………………………………. 

4. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę 

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

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

5. Przewiduje/nie przewiduje1 powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części 

……………. . 

6. Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 

7. Do niniejszej oferty załączam wymagane w SIWZ dokumenty tj. 

1) ………………………… 

2) ………………………… 

3) ………………………… 

4) ………………………… 

5) ………………………… 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    

 

2.    

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                        
1 W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, należy zakreślić „przewidujemy” oraz wskazać, 

która część zamówienia zostanie powierzona do wykonania dla podwykonawcy. 



Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie 
przebudowy i budowy nowego odcinka sieci wodociągowej w Jagatowie ul. Kolonia, 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ust 1 

Regulaminu. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ust. 2 

Regulaminu. 
 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.     

2.     

 
 

[UWAGA:w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie 

lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ] 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. Regulaminu (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

ust. 1 pkt. 2) i 3) oraz pkt. 5)–9) lub ust. 2 Regulaminu). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 19 ust. 5 Regulaminu podjąłem następujące środki naprawcze: 

…...………………………………………………………….. 

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.     

2.     

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.     

2.     

 
 

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 



Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 
 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
składane na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu, 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie 
przebudowy i budowy nowego odcinka sieci wodociągowej w Jagatowie ul. Kolonia, 

oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w § 

5 SIWZ  
 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.     

2.     

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.     

2.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa  w art. 19 ust. 1 pkt. 12) Regulaminu 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie przebudowy i 
budowy nowego odcinka sieci wodociągowej w Jagatowie ul. Kolonia oświadczam, co 

następuje: 

 

1. Przynależę/ nie przynależę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2015 r. poz. 184, 1616 i 1634) z 

innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu. 

2. Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty: 

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

 

3. Oświadczam, że w przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, 

ponieważ złożone oferty obejmują odrębny przedmiot zamówienia. 
 

 

 
*Niepotrzebne skreślić 

 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 

niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 
 
 
 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    

2.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 



 Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 
 
 
 
 
 

Wzór wykazu robót budowlanych 
 

wykonanych, w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

 

 

 

Lp. Rodzaj roboty budowlanej Nazwa inwestycji 
Nazwa i adres 

odbiorcy 
Data wykonania  

(od – do) 

1 

    

2 

    

3 

    

UWAGA: Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane powyżej roboty 

budowlane zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone. 

 

 

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    

 

2.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 



 Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

 
 

 
Wzór wykazu osób 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie przebudowy i budowy 
nowego odcinka sieci wodociągowej w Jagatowie ul. Kolonia 
 

Oświadczam(y), że: 
niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

 

Lp. 
Imię i nazwisko  

numer uprawnień 
Kwalifikacje 
zawodowe 

Wykształcenie i doświadczenie 
zawodowe 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Podstawa 
dysponowania 

 

1 

Nr uprawnień 

……………………… 

  
Kierownik 

budowy 

 

 

Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zatrudni wystarczającą liczbę 

wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac. 

 

Jednocześnie oświadczam/my, że osoby wskazane powyżej w wykazie, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, niezbędne 
do realizacji przedmiotowego zamówienia. 
 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 



 Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
 

 
 
 
 
 

Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie przebudowy i budowy 
nowego odcinka sieci wodociągowej w Jagatowie ul. Kolonia 
 

Działając w imieniu …………………………. zobowiązuje się do oddania do dyspozycji dla 

Wykonawcy ……………………………………. biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu 

swoich zasobów, w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………... 

 

Jednocześnie wskazuję, iż: 

1. Sposób wykorzystania w/w zasobów, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

będzie następujący: …………………………………………………………………………………………..………………… 

2. Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą, będzie 

następujący:…………………………………………………………………………………………..……..……………………... 

3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie 

następujący:……………………………………………………………………………………………………..………………….  

 
Uwaga: zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być złożone do oferty w 
oryginale. 
 

 

Osoby upoważnione do podpisania zobowiązania w imieniu udostępniającego  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    

 

2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(pieczęć udostępniającego) 



Załącznik nr 8 do SIWZ 
Wzór Umowy – Umowa nr…….. 

 

zawarta w dniu ...................2017 r. w Rotmance pomiędzy: 

 

Eksploatator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rotmance, ul. Sportowa 

25, 83-010 Straszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228872, NIP 604-00-22-502, o kapitale 

zakładowym w wysokości 79.430.500,00zł, wpłaconym w całości,  zwaną w dalszej treści 

umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

 

1. Marka Palusińskiego – Prezesa Zarządu 
2. Władysława Sobieniaka – Członka Zarządu 
 

a 

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

................................................................ NIP: ........................................REGON .................................................... 

Zwanym dalej  “Wykonawcą”,  reprezentowanym przez: 

 

..............................................................  -  .......................................... 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego znak sprawy: ZP/……/2017, Strony zawierają umowę o 

następującej treści: 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest przebudowa sieci wodociągowej ułożonej w działkach prywatnych 

wzdłuż ul. Kolonia oraz budowa nowej sieci w pasie drogowym ul. Kolonia. W zakres zadania 

wchodzi także przepięcie istniejących przyłączy do nowoprojektowanego wodociągu. 

2. Celem przebudowy jest wyłączenie z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej przebiegającej 

przez tereny prywatne. 

3. Szacowana długość projektowanej sieci wodociągowej oraz przepinanych przyłączy: 

4) DN110PE SDR 17 PN10 L=391,2 m; 

5) Trzy zestawy hydrantów nadziemnych DN80: 

6) DN40PE SDR 17 PN10 L=27,0 m. 

4. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 do Umowy. 
5. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 

niniejszej Umowy według następującego pierwszeństwa, z hierarchią ważności ustaloną 

poniżej: 

1) niniejszy tekst Umowy, 

2) oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami, 

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Wyjaśnienia i zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają taki sam stopień 

pierwszeństwa jak dokument, który zmieniają. 

 
§ 2 

WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie całości zamówienia …………….….PLN 

(słownie złotych: ………………………), w tym wartość netto ………….PLN (słownie złotych: 

…………………………………) plus podatek VAT w stawce 23%, tj. …………………………………. PLN, 

(słownie złotych: ………………………………………………………). 

2. Kwota wynagrodzenia, określona w ust. 1 powyżej, zawiera wszelkie koszty związane z 

realizacją Przedmiotu Umowy, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak 



również nie ujęte w nim, a niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy i usunięcia wad, tj. 

w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, tymczasowe, 

zagospodarowanie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (woda, energia 

elektryczna), transport materiałów na miejsce robót.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie podlega waloryzacji. 

 

§ 3 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Należność za wykonany Przedmiot Umowy płatna będzie jednorazowo, przelewem z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od wpływu 

faktury do Zamawiającego. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru 

końcowego. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu i 

doręczania ich do siedziby Zamawiającego przesyłką poleconą lub przez swojego 

przedstawiciela. 

4. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

5. Załącznikiem do faktury będzie oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców (o ile Wykonawca zatrudni Podwykonawców), że wszystkie faktury 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie 

objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone lub zawierać powody niezapłacenia 

całości lub części takich faktur. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody 

płatności. 

6. Postanowienia dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do Dalszych 

Podwykonawców.  

 
§ 4 

TERMIN WYKONANIA 
1. Termin wykonania Umowy to 5 tygodni od dnia podpisania Umowy. 

2. Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uznana będzie data potwierdzenia  

przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego. 

3. Strony postanawiają, że termin wykonania Przedmiotu Umowy może ulec zmianie w 

przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 niniejszej Umowy i na zasadach 

tam określonych.  
 

§ 5 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia nadzoru nad Przedmiotem Umowy;  

2) przekazania Wykonawcy wszelki niecudnych dokumentów w celu właściwego wykonania 

Przedmiotu Umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego; 

3) przeprowadzenia odbioru wykonanych robót. 

 
§ 6 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania 

wykonania Umowy w imieniu Zamawiającego jest: …………………………… 

2. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru  ………………….  

3. Wykonawca ustanawia Kierownika robót: …………………………………………………,,  posiadający 

uprawnienia nr …………………….……… z dnia …………………. wydane przez 

.………………………………………………………………………………… 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy usunięcia 

określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, 

uzasadniając swoje żądanie, a Wykonawca wtedy zapewni, że osoba ta w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego 

wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy. Jeśli taka osoba 



należy do wymaganego personelu Wykonawcy zgodnie z SIWZ, Wykonawca nie później niż z 

datą usunięcia takiej osoby musi zapewnić nową osobę, spełniającą powyższe wymagania. 

5. Zmiany Kierownika robót wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności czynności dokonania takiej zmiany. 

6. W przypadku nieobecności Kierownika robót, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca 

wyznaczy, na piśmie pod rygorem nieważności czynności, osobę zastępującą na czas jego 

nieobecności i uzyska, również na piśmie pod rygorem nieważności czynności, akceptację 

Zamawiającego takiej zmiany.  

 
§ 7 

OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca oświadcza niniejszym, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, 

kwalifikacje, potencjał i zasoby niezbędne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy 

oraz zobowiązuje się wykonać go z najwyższą starannością, zgodnie ze swą najlepszą wiedzą 

i wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczególnym 

uwzględnieniem interesów Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, w 

szczególności do niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 2 dni, przekazywania mu 

stosownych informacji na każde żądanie Zamawiającego.  

3. Jednocześnie, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca uczestniczył będzie w 

spotkaniach roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego, nie później  

niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz 

zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację 

Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przygotować do odbioru Przedmiot Umowy w sposób 

należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną i 

niniejszą Umową. 

6. Od przejęcia placu budowy, aż do zakończenia odbioru końcowego, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkody osobowe lub majątkowe wyrządzone Zamawiającemu i osobom 

trzecim. 

7. Wykonawcy wspólnie wykonujący zamówienie, jego Podwykonawcy oraz inne podmioty 

zaangażowane przy realizacji Umowy, zobowiązują się do współdziałania w procesach 

likwidacji szkód. 

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest:  

1) wykonanie wszystkich czynności i poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy; 

2) zapewnienie personelu budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje i wymagane 

uprawnienia;  

3) bieżące dokumentowanie przebiegu robót oraz wyników przeprowadzonych badań; 

4) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów 

bhp i ppoż. oraz ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów, sieci i urządzeń 

uzbrojenia podziemnego; 

5) zapewnienie zasilania w energię elektryczną i wodę placu budowy we własnym zakresie 

oraz pokrycia kosztów ich zużycia na podstawie umów zawartych z dostawcami; w 

przypadku pobierania mediów od Zamawiającego możliwa kompensata należności z 

wynagrodzenia Wykonawcy; 

6) zorganizowanie na własny koszt terenu na zaplecze socjalno-techniczne; 

7) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i usunięcia na własny koszt 

wszystkich urządzeń i resztek materiałów oraz tymczasowego zaplecza; 

8) przekazanie Zamawiającemu dokumentów powykonawczych, wymaganych do  odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

 
 
 
 
 



§ 8 
PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania 

lub uchybienia Wykonawcy. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca Przedmiotu Umowy zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane będące 

Przedmiotem Umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być 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. 

4. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, 

zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

faktury lub rachunku. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

w terminie o którym mowa w ust 4 powyżej, uważać się będzie za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedłożą Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane wynikające z niniejszej Umowy, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, zgłosi 

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 

powyżej. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 

określonym w ust. 4 powyżej, Strony uznają za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Przepisy ust. 2-8 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 powyżej, będzie dotyczyć wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy, poprzez skierowanie do niego pisemnej informacji, zgłoszenia pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 powyżej. Zamawiający w pisemnej informacji o 

której mowa w zdaniu pierwszym, poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 powyżej, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) 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 



3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu   

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 powyżej, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 powyżej, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy może stanowić 

podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

17. Przepisy powyższych ustępów nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 

Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 
§ 9 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

wykonanego Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa z upływem okresu, na jaki została 

udzielona gwarancja. 

3. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesięcy od daty 

odbioru końcowego bez uwag Przedmiotu Umowy. 

4. W dniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez uwag, Wykonawca wystawi kartę 

gwarancyjną według wzoru Załącznika nr 2 do Umowy. 

5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić 

zastępcze usunięcie tych wad na koszt Wykonawcy. 

 

§ 10 
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia robót od szkód i zdarzeń nagłych, losowych 

oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmujące ludzi, 

materiały, roboty oraz sprzęt na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wysokość wynagrodzenia 

całkowitego brutto na cały czas trwania umowy. 

2. Jeżeli ważność polisy wygasa wcześniej niż termin wykonania Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do jej przedłużenia do czasu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy.  

3. Kserokopię odpowiednich umów ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.  

 
§ 11 

ODBIORY 
1. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca winien zakończyć wszystkie 

roboty objęte Umową i uporządkować teren budowy oraz uzyskać potwierdzenie Inspektora 

nadzoru o gotowości do odbioru otworu studziennego po rekonstrukcji. 

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie o zakończeniu robót i gotowości do 

odbioru końcowego. 

3. Zamawiający dokona odbioru w ciągu maksymalnie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru. W razie odmowy Wykonawcy przystąpienia do odbioru w 

wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia odbioru 

jednostronnego. 

4. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą, w tym m.in.: 

1) atesty zastosowanych materiałów lub deklaracje zgodności, w tym: filtr, rury wiertnicze, 

obsypka,  

2) protokoły wymaganych badań i sprawdzeń, w tym: wyniki badania wody w pełnym 

zakresie fizyko-chemicznym i bakteriologicznym oraz wyniki inspekcji telewizyjnej całej 

głębokości otworu po zakończeniu robót, 



3) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania Przedmiotu Umowy z warunkami 

umowy i obowiązującymi przepisami prawa wraz z potwierdzeniem kierownika robót  o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz przylegających 

nieruchomości, jeżeli zostały naruszone w wyniku prowadzonych robót, 

5. Z przeprowadzonego odbioru końcowego spisany zostanie protokół. 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych robót objętych Umową zostaną stwierdzone: 

1) wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od czynności odbioru. W 

takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad bez 

wezwania Zamawiającego i ponownego zgłoszenia gotowości   do odbioru, 

2) wady nienadające się do usunięcia, a niewykluczające użytkowania wykonanych robót  

zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia 

wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 

technicznej. Powyższe nie powoduje utraty uprawnień do naprawy wad, które 

wystąpiłyby w okresie rękojmi, 

3) wady niedające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie robót zgodnie z 

przeznaczeniem określonym w Umowie, to Zamawiający odstąpi od czynności odbioru 

robót i zażąda ich wykonania ponownie. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia tego 

żądania pod rygorem odmowy dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia umownego 

przez Zamawiającego, 

4) drobne zaległe roboty czy wady, których dokończenie, czy też usunięcie nie będzie miało 

znaczącego wpływu na użytkowanie robót zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający 

może dokonać odbioru robót oraz polecić WYKONAWCY usunięcie tych wad i 

uzupełnienie drobnych zaległych robót z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. Jeśli 

Wykonawca nie usunie tych wad i nie uzupełni drobnych zaległych robót w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający według własnego wyboru ma prawo 

do: 

a. naliczenia kar umownych zgodnie z niniejszą Umową, 

b. zlecenia usunięcia wad i uzupełnienia zaległych robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. Wykonawca zwróci w 

takim przypadku Zamawiającemu kwotę brutto jaką Zamawiający zapłacił osobie 

trzeciej, bez prawa kwestionowania jej wysokości, powiększoną o karę umowną w 

wysokości 10% tej kwoty. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności za roboty 

lub prace wykonane przez osoby trzecie z faktur Wykonawcy lub dochodzenia ich na 

zasadach ogólnych.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i 

uzupełnieniu zaległych robót lub prac. Usunięcie wad i uzupełnienie zaległych robót lub prac 

powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

§ 12 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie wystąpienia 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 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące 

przepisy prawa, jak również w przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy.  

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy następujących przypadkach: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Inspektora nadzoru nie wykonuje robót przez 14 

kolejnych dni, 

2) Wykonawca nie przedłuża w wymaganym terminie ważności wygasającego wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub ważności polis ubezpieczeniowych, 

3) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu, w zakresie terminu wskazanego w § 4 ust. 1 

powyżej, przekraczającym 14 dni, 

4) Wykonawca pomimo otrzymania wezwania od Zamawiającego nie wypełnia obowiązków 

umownych, 

5)  w innych przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie. 



4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia 

terenu budowy, a następnie opuszczenia terenu budowy. 

5. Strony Umowy dopuszczają również możliwość częściowego odstąpienia od Umowy. 

6. Zamawiający, w przypadku częściowego lub całkowitego odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, będzie miał prawo zdecydować o pozostawieniu przez 

Wykonawcę części lub całości wykonanego Przedmiotu Umowy. Wykonawca w tym 

przypadku będzie zobowiązany dostarczyć niezbędną dokumentację Przedmiotu Umowy, 

które Zamawiający zdecydował pozostawić. Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia 

wykonania inwentaryzacji wykonanego Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy. Strony 

postanawiają, że po odstąpieniu od Umowy pozostają w mocy postanowienia Umowy, 

dotyczące rękojmi i gwarancji za zakres Przedmiotu Umowy, co do którego Zamawiający 

podjął decyzję o ich pozostawieniu. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy pozostają w mocy postanowienia Umowy dotyczące kar 

umownych za opóźnienie do dnia odstąpienia od Umowy oraz dotyczące pozostałych kar 

umownych, w szczególności kary umownej za odstąpienie od Umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, pozostają w mocy postanowienia dotyczące 

rękojmi i gwarancji dla robót lub prac wykonanych w ramach części umowy, która pozostała 

w mocy. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy 

Wykonawcy, nie przysługuje Wykonawcy odszkodowanie od Zamawiającego.  

 
§ 13 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych dla Wykonawcy w wysokości: 

1) 0,2 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 powyżej, 

za każdy dzień zwłoki, za: 

a) niedotrzymanie terminów wykonania Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 4 ust. 1 

powyżej; 

b) nieusunięcie wad i nieuzupełnienie drobnych zaległych robót zgłoszonych 

do protokołu odbioru końcowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

c) nieusunięcie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości (kara będzie 

naliczana od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad). 

2) 20% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 powyżej za 

odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy. 

3) 10% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 powyżej za: 

a) zawarcie przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą lub Dalszym 

Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego; 

b) wyrażenie przez Wykonawcę zgody na zawarcie przez Podwykonawcę (Dalszego 

Podwykonawcę) umowy o roboty budowlane z Dalszym Podwykonawcą bez zgody 

Zamawiającego. 

4) 5% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 powyżej za: 

a) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

Dalszym Podwykonawcom; 

b) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu 

jej zmiany; 

c) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany; 

d) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

2. Postanowienia ust. 1 powyżej nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 

przekroczy wysokość kar umownych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności wskazanej w ust. 1 i 2 powyżej tylko jeśli 

udowodni, że zwłoka lub inne okoliczności wskazane w tych ustępach, nie powstały z jego 



winy, ani z winy jego Podwykonawców lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, a 

opóźnieniu temu nie mógł zapobiec. 

 
§ 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w tym płatności kar umownych, płatności 

wynagrodzenia Podwykonawcom, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 powyżej, co 

stanowi kwotę  …………………… (słownie złotych: ………………………………..) w jednej z form 

przewidzianych w art. 87 Regulaminu, tj. ……………………………………… 

2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w myśl § 4 

ust. 5 powyżej w związku z § 15 niniejszej Umowy Wykonawca – przed podpisaniem aneksu 

lub najpóźniej w dniu jego podpisywania – zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeśli nie jest 

to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy. 

3. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w 

pieniądzu, Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy. 

4. W przypadku należytego wykonania robót, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie 

zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy potwierdzającym jego 

należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady liczonego od daty odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem 

odbioru końcowego bez uwag.  

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 87 Regulaminu. Zmiana formy zabezpieczenia 

musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.  

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zabezpieczenie wraz 

odsetkami zostanie zatrzymane przez Zamawiającego. 

 
§ 15 

ZMIANY UMOWY  
1. Zmiana postanowień Umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach: 

1) zmian niedotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2) przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu Umowy: 

a) jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy, 

b) ze względu na konieczność udzielenia zamówień dodatkowych niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, o ile nie jest możliwe równoległe 

wykonywanie robót, 

c) w przypadku przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy na skutek działań podmiotów 

trzecich, organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do 

organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli 

gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 

przez Wykonawcę opóźnienie, 

d) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, warunków atmosferycznych 

odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie 

robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, katastrofy 

budowlanej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

e) nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub 

terenowych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 

Wykonawcę opóźnienie, w szczególności napotkanie w trakcie prowadzenia robót na: 

niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjętych w opisie 

przedmiotu zamówienia warunki geologiczne lub terenowe, w szczególności istnienie 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub 

podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 



3) zmiany w zakresie Przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian 

jest skutkiem zmiany przepisów prawa. 

4) zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się 

Wykonawca, na zasadach określonych w art 18 ust. 3 Regulaminu, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 14 ust. 1 

Regulaminu. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa powyżej wyłącznie wtedy, 

gdy Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym. 

2. Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie. 

4. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 
§ 16 

POUFNOŚĆ 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów 

uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w 

szczególności do podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego charakteru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności 

zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego, przedsiębiorstwa 

Zamawiającego oraz osób kierujących przedsiębiorstwem Zamawiającego w sposób 

naruszający jego dobre imię, renomę lub inny interes. 

3. Strony uzgadniają przy tym, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w czasie 

obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie 

podlega wypowiedzeniu ani rozwiązaniu. 

 
§ 17 

SPORY 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Regulaminu oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane 

będą polubownie, a po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej – wyłącznie 

właściwym jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

3. Przed wszczęciem sporu Strony mogą wspólnie podjąć próbę jego rozstrzygnięcia za 

pośrednictwem bezstronnego mediatora. 

 
§ 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Umowa podlega prawu polskiemu. 

2. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

3. Załączniki do Umowy 

1) Dokumentacja projektowa; 

2) Karta gwarancyjna. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                             WYKONAWCA                                              
 
 

 
 
 

 
 



Załącznik nr 2 do Umowy     

Karta Gwarancyjna 
Dla robót budowlanych wykonanych w ramach umowy Nr …………….. z dnia …………….. 

dla zadania pn. Wykonanie przebudowy i budowy nowego odcinka sieci wodociągowej w 
Jagatowie ul. Kolonia 
 

§ 1 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty, a także zapewnia, 

że roboty zostały wykonane zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia, oraz zasadami 

wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 2 
Niniejsza gwarancja jakości obowiązuje na wykonane roboty przez okres 36 miesięcy od daty 

odbioru końcowego. Okres obowiązywania gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas, 

w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie 

z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione. 

 

§ 3 
Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji 

jakości ma obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały 

one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości. 

 

§ 4 
Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę lub materiałów, z 

których Wykonawca korzystał realizując przedmiot umowy, przewidują dłuższy okres gwarancji 

jakości niż wskazany w § 2, to przyjmuje się, że Wykonawca udziela gwarancji jakości na te 

materiały na okres nie krótszy, niż okres gwarancji jakości udzielonej przez 

producenta/dostawcę.  

 

§ 5 
Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem 

lub telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie. 

 

§ 6 
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach,  Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę o dniu i miejscu oględzin miejsca ujawnienia wad. Z oględzin 

Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia.  

Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie 

równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 

 

§ 7 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji 

jakości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić 

usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub trudności. 

 
§ 8 

Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Wykonawcy, w przypadku 

odmowy usunięcia wad lub nieusunięcia ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

 
§ 9 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem. 

 
§ 10 

W ramach niniejszej gwarancji jakości, Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód 

spowodowanych przez wady, a także powstałych w trakcie usuwania wad. 



.......................................................   
(podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy) 

 


