Załącznik Nr 3 do SIWZ Nr PZD/4/342/DP/ST/2016

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:
............................................................................................................................
Adres*: .......................................................................... .....................................
tel.* …………………………………………………………………………….....…….……………………………………………….
REGON*: …………………................………………………………………..…………………………………………………
NIP*: …………………………………....……………………………………………….………………………………………………
Fax.* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję
............................................................................................................................
email* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję
............................................................................................................................
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika,

Zamawiający: Powiatowy Zarząd
Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach
ul. Myszkowska 59
42-310 Żarki
www.pzd.myszkow.pl
e-mail: sekretariat@pzd.com.pl

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na: „ Budowa chodnika w Winownie ul. Opolska w ramach
przebudowy drogi powiatowej Nr 2312S „ oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę:
netto : ..................................... zł, słownie:…………………….........................................
plus podatek VAT 23% .................. ,
kwota brutto:…………………. zł , słownie:……………………………………………………..………………………;
1. Oferujemy okres gwarancji i rękojmi wynoszący ……….. miesięcy
(minimum 60 miesięcy).
2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia: …………………………..
3. Przedmiotowe zamówienie wykonamy zgodnie z specyfikacjami technicznymi
i przedmiarem robót.
4. Oświadczam, że akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i warunki w niej zawarte przyjmujemy bez zastrzeżeń oraz, że
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty
i realizacji zamówienia.
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zapisanych, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom
realizacji zamówienia. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie
następujących części zamówienia:……............................................
..................................................................................................................

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.
9. Wadium w kwocie 7.000,00 zł zostało wniesione w dniu …...................
w formie …......................................................................... .
Zwrotu wadium złożonego w formie pieniężnej prosimy dokonać na
konto:…....................................................................................................
10. Dane osób, które będą podpisywały umowę w przypadku wyboru Państwa oferty
jako najkorzystniejszej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.Oferta została złożona na ….........stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do
nr…..
12. Wraz z Ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

______________, dnia ____________2016 r.

_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz
z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 do SIWZ Nr PZD/4 /342/DP/ST/2016

OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 44 w nawiązaniu
do art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

1.

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.

posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

3.

dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;

4.

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

______________, dnia ____________2016 r.

_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ Nr PZD/4/342/DP/ST/2016

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych
potwierdzających spełnianie warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt
1.2 SIWZ.

Lp.

Opis
przedmiotu
zamówienia
(z uwzględnieniem
wykazania
realizacji
określonego
zakresu)

Całkowita
wartość brutto
roboty
budowlanej
w PLN

Termin realizacji

Data
rozpoczęcia

Nazwa Odbiorcy

Data
zakończenia

1.

2.

3.

4.

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej
wymienione roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

______________, dnia ____________2016 r.

_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ Nr PZD/4/342/DP/ST/2016

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Lp

Imię
i nazwisko

Zakres wykonywanych
czynności

Uprawnienia
(Nr i zakres)

Podstawa
do dysponowania
osobą
(umowa bezpośrednia lub pośrednia:
umowa o pracę,
umowa zlecenia, umowa o dzieło)

Do wykazu należy załączyć oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, o których mowa
w rozdziale V ust. 1 pkt 1.3 siwz.

______________, dnia ____________2016 r.

_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ Nr PZD/4/342/DP/ST/2016

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU PRZEZ OSOBY UCZESTNICZĄCE W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności osoby wskazane w załączniku nr 6 (Wykazie osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia), posiadają wymagane w przedmiotowym
postępowaniu uprawnienia, o których mowa w dziale V ust. 1 pkt 1.3 siwz niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia.

______________, dnia ____________2016 r.

_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ Nr PZD/4/342/DP/ST/2016

OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U . z 2015r. poz.2164).

______________, dnia ____________2016 r.

_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SIWZ Nr PZD/4/342/DP/ST/2016

……………………………………………..
(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„ Budowa chodnika w Winownie ul. Opolska w ramach przebudowy drogi
powiatowej Nr 2312S”„ .
Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. z póżn. zm.)
1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.).
Lp.
1.
2.
3.
…

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

______________, dnia ____________2016 r.

_______________________________
podpis osoby(osób)
uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

2. Informuje, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2016 r.

_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

* - należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

Załącznik Nr 10 do SIWZ Nr PZD/4/342/DP/ST/2016

UMOWA NR ………………..
Zawarta w dniu …………………. w Żarkach, pomiędzy Powiatem
Myszkowskim – Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie z siedzibą w
Żarkach, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki posiadającym nr NIP: 577-17-46272, REGON 151405866 w imieniu którego występują:
Dyrektor …………………………………….
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………..
z
siedzibą
w
…………………….. przy ul. ……………………………. reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
wpisaną do rejestru ………………. prowadzonego przez ………………… pod numerem
…………………….. , NIP …………………. zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
W
wyniku
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
nr
PZD/4/342/DP/ST/2016 pn. „ Budowa chodnika w Winownie ul. Opolska w
ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2312S ” przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz.U.z 2015r. poz.2164) zawiera się umowę następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót
polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2312S odcinek
w miejscowości Winowo ulica Opolska .
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych
w
postanowieniach niniejszej umowy oraz w :
1) siwz,
2) specyfikacjach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych,
3) przedmiarze robót,
4) złożonej ofercie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich zleconych przez
Zamawiającego robót ściśle według standardów podanych w Specyfikacjach
technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych zwanych dalej ST,
stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
technicznymi i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w
niniejszej umowie.
5. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do
wykonania robót, jak również przedstawienia wyników tych badań.
§2
Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do …………………… 2016r.
§3
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Do zawarcia umowy o roboty budowlane Wykonawcy z Podwykonawcą, jest
wymagana zgoda Zamawiającego. W tej sytuacji nie później niż 14 dni przed
planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót, Wykonawca
jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z
Podwykonawcą, uwzględniając zakres robót powierzonych Podwykonawcy,
termin ich wykonania oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego z tytułu

ich wykonania.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę
projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji, dotyczącej
wykonania robót, określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie
zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
5. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest
wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia wynikające z
ust. 3-4 stosuje się odpowiednio.
6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu
odpowiedzialności za wady i okresu odpowiedzialności, aby nie był on mniejszy i
krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec
Zamawiającego.
7. 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.
8. Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) robót przedkłada
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo.
9. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w następujących
przypadkach:
1) niespełnienie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
2) gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od
daty doręczenia faktury lub rachunku.
10. Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) robót przedkłada
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poświadczoną za
zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości o której mowa w §
4 ust 1 umowy.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia
jest dłuższy niż określony w ust. 7, zamawiający informuje o tym wykonawcę i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o
zapłatę kary umownej.
12. Przepisy ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.
13. W przypadku uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę,
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), który zawarł zaakceptowaną
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwie, której przedmiotem są
roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o
możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), o
których mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 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 dalszemu Podwykonawcy) w przypadku istnienia
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 wykaże zasadność takiej zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy), o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
17. Fakturowanie prac wykonywanych w podwykonawstwie następować będzie za
pomocą faktury Wykonawcy z następującymi załącznikami:
1) kserokopia faktury Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę;
2) kserokopia protokołu odbioru robót wykonanych w podwykonawstwie,
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
3) cesji/przelewu wierzytelności wynikającej z faktury na Podwykonawcę ze
wskazaniem banku oraz numeru konta bankowego Podwykonawcy lub
potwierdzenie zapłaty na rzecz Podwykonawcy wierzytelności przysługującej mu
z tej faktury.
18. Zapłata faktury Podwykonawcy nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy
Podwykonawcy, chyba że Wykonawca przedstawi niebudzące wątpliwości
potwierdzenia zapłaty tej faktury na rzecz Podwykonawcy. W takim przypadku
nie dokonuje się cesji wierzytelności, o której mowa w ust. 17 pkt. 3.
19. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do złożenia wraz z fakturą
wystawioną Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę,
którego wierzytelność jest składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty
na rzecz tego Podwykonawcy lub umowę cesji tej wierzytelności na rzecz tego
Podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać oświadczenia, że Wykonawca i
Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) nie mają względem siebie roszczeń
dotyczących robót objętych tą fakturą.
20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonywania bezpośrednich
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się przepis
art.6471 Kodeksu cywilnego oraz art. 143b – 143d ustawy Pzp.

§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie kosztorysem powykonawczym na
podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót przemnożonych
przez ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszej umowy, przy czym nie może ono przekroczyć kwoty ………………... zł.
(brutto wraz z podatkiem VAT) słownie: ……………………………………….. wynikającej z
oferty (formularz ofertowy), który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
2. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy odbędzie się na podstawie protokołu
odbioru końcowego zadania podpisanego przez kierownika robót oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego.
3. Faktura płatna będzie w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania na rachunek
Wykonawcy.
4. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Ceny jednostkowe zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, jak również inne roboty niezbędne do wykonania jak roboty
przygotowawcze, porządkowe itp.
6. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez cały czas
trwania umowy.
7. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z
niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§5

1. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie placu
budowy
i robót oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty aż
do momentu odbioru końcowego.
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów, zgodnie z art. 10 ustawy
„Prawo Budowlane" oraz zgodnie z Polskimi Normami i Normami Branżowymi oraz
wymaganiami określonymi w WT.
4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu publicznego. Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenie robót w okresie trwania robót. W zależności od
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco
aktualizowany
przez
Wykonawcę.
W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca
musi dysponować pracownikami przeszkolonymi w zakresie kierowania ruchem
drogowym, którzy na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn.20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym - (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn.
zm.), będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom
znajdującym się na drodze w czasie prowadzenia robót. Koszt zabezpieczenia
terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust.1.
5. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny operat
kolaudacyjny, zawierający dokumenty określone w ST oraz inne dokumenty
określone przez Zamawiającego.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach
powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na własny koszt.
8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez Kierownika robót, do
kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń.
§6
1. Ze względu na specyfikę prac Zamawiający będzie przeprowadzał odbiory
częściowe.
2. Odbiory
każdorazowo
zostaną
przeprowadzone
przez
przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 3 dni licząc od daty
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.
4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży wszystkie
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru w
szczególności:
1) świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób, atesty
na zastosowanie i wbudowane materiały,
2) przedmiar wykonanych robót.
5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
§7
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką
budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie będą
one posiadać wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt
nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu gwarancji i
rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności
odbioru i powstałe w okresie trwania gwarancji przez okres ……… miesięcy licząc od
daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za

wady fizyczne robót objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru
ostatecznego
i powstałe w okresie trwania rękojmi i gwarancji.
4. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ST odnośnie wymagań
dotyczących wykonania robót, Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego
usunięcia wad.
6. Zamawiający może zgłaszać wady i usterki w dowolnym terminie trwania
gwarancji,
a Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
7. Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych
przypadkach może uleć wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości
technologicznych jej usunięcia.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone
protokolarnie.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty upływu terminu
wyznaczonego (ich zgłoszenia) przez Zamawiającego na usunięcie, to
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. Zamawiający jest zobowiązany
powiadomić
Wykonawcę
co
najmniej
3
dni
wcześniej
o zamiarze zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej.
10. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek zdarzeń losowych,
normalnego zużycia, szkody wynikłe z winy Zamawiającego.
11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminie określonym
w ust.2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
12. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po
odbiorze częściowym przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
§8
1. Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiający
zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym
uiszczenia kar ze strony Zamawiającego jeżeli:
1) Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie
leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,
2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie
gwarantuje to zakończenia prac w terminie umownym,
3) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację
robót
i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni,
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od
daty powzięcia Wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi
zawierać uzasadnienie.
3. W przypadkach określonych w § 8 ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji wykonanej części umowy,
bez prawa dochodzenia kar umownych.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli
Zamawiający
zawiadomi
Wykonawcę,
iż
wobec
zaistnienia
uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
zaistnieniu tych okoliczności.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na
koszt Strony z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy,
b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót
nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn
niezależnych od niego,
c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót
przerwanych oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
d) w terminie 30 dni od zgłoszenia, o którym mowa w ppkt c. Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w
toku
wraz
z kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzień odstąpienia; protokół
inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę,
e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z
terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do dokonania odbioru
robót przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia przerwania, w terminie
określonym 30 dni od dnia odbioru przerwanych robót.
7. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w szczególności z tytułu:
a) opóźnienia w dostarczeniu dokumentów wymienionych w § 1 ust. 4 i § 5 ust. 8 w
wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy kalendarzowy dzień
opóźnienia,
b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego w
§ 2 terminu wykonania całości przedmiotu umowy,
c) opóźnienia, w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc
od ustalonego przez strony, terminu na usunięcie wad, a w przypadku braku jego
ustalenia z upływem terminu określonego w ust. 10. Za wadę uznaje się w
szczególności niespełnienie wymagań zawartych w ST,
d) braku
zapłaty
lub
nieterminowej
zapłaty
wynagrodzenia
należnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,
e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,
f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,
g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,
h) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. Łączna
wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego
brutto.
8. Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane
będą
z wystawionej przez Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu
30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej
9. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego
10. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w uzgodnionym
obustronnie terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.
11.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar

określonych niniejsza umową.

1.

2.

3.

§9
Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia
ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 4 ust. 1, tj. ...................
zł
(słownie
złotych
..........................................)
w formie
............................................................
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w następujących terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za
przedmiot umowy za należycie wykonany;
2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu
rękojmi za wady.
Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w
trakcie usuwania tych wad.

§ 10
1. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie: ……………………………………..
telefon ……………..
2. Funkcję Kierownika robót pełnić będzie: ……………………………………..
telefon ……………..
§ 11
Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w
formie pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w
szczególności:
1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych wykonawcy
bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);
2) dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy, zgoda może zostać
udzielona, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę nowego
kierownika budowy, który posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami
określonymi w siwz;
3) dopuszczalna jest zmiana osób pełniących nadzór nad realizacją
zamówienia;
4) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących
sytuacjach:
a) wystąpienia
niekorzystnych
warunków
atmosferycznych
uniemożliwiających prowadzenie prac objętych niniejszą umową,
potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
b) w wypadku wystąpienia robót dodatkowych,
c) w wypadku wystąpienia siły wyższej.
Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia, na które strony nie mają wpływu, lecz które
utrudniają bądź uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację przedsięwzięcia,
zmieniają w istotny sposób warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć nawet
przy zachowaniu maksymalnej staranności. Wystąpienie siły wyższej obowiązana jest
wykazać strona, która się na nią powołuje.
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały

zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu
Cywilnego.
2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy
jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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