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I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
1. Informacje ogólne
1.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest
prowadzone zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), zwanej w dalszej części SIWZ Ustawą oraz
na podstawie przepisów wykonawczych, obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania.
1.2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę, obejmującą całość usług będących przedmiotem postępowania. wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) wykonania całego
zamówienia. Zamawiający żąda wskazania w ofercie, jaką część zamówienia wykonawca powierzy
podwykonawcy oraz podania ich nazw i adresów.
1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz
z wymaganymi dokumentami i w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie - zgodnie
z obowiązującym prawem - wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji ofertowej,
a także do podpisania umowy.
1.4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych
1.5. Nie przewiduje się rozliczania w walutach obcych.
1.6. Nie przewiduje się przeprowadzania aukcji elektronicznej.
1.7. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
1.8. Stawia się wymagania w zakresie zatrudnienia, o których mowa w art. 29. ust. 3a Ustawy,
w zakresie wskazanym w ust. 12.3 lit. b) oraz ust. 17 SIWZ.
1.9. Nie stawia się wymagań w zakresie zatrudnienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy.
1.10. Nie zastrzega się obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
1.11. Nie dopuszcza się składania informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego.
2. Przedmiot zamówienia – opis ogólny
2.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej
w Zielonej Górze w jego wschodniej części, obejmująca drogi wewnętrzne, dojścia, zdroje wodne oraz nasadzenia zielenią zimozieloną.
2.2. Inwestycja obejmuje, w części południowej i zachodniej, wykonanie dróg głównych o szer.
5,50 m (w liniach rozgraniczenia 8,0 m) z polbruku, przeznaczonych głównie do poruszania się
pojazdów technicznych służących do obsługi cmentarza i odbierających nieczystości stałe.
W części północnej zaprojektowano drogi boczne o szer. 4,0 m (w liniach rozgraniczenia 5,0 m)
z polbruku, przeznaczone głównie do przejazdu karawanów oraz lekkich pojazdów samocho-
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dowych oraz ścieżki o szer. 2,0 m z polbruku przeznaczone głównie dla ruchu pieszego. Ścieżki
z drogami połączone w części schodami terenowymi. Układ komunikacyjny w części północnej
pomiędzy drogą główną a boczną wraz ze ścieżkami wyznacza projektowane pola grzebalne
o nawierzchni piaskowej. Przy drogach głównych zaprojektowano place gospodarcze na pojemniki na odpadki, na nich zdroje wodne zasilane z istniejącej instalacji wodociągowej i odprowadzeniem wody do istniejącej instalacji kanalizacyjnej. Przy drodze głównej na odcinku długości 19 m zaprojektowano uzupełnienie skarpy umocnionej pustakami. W części zachodniej, w
ciągu istniejącego chodnika przy drodze głównej zaprojektowano dwa dodatkowe stopnie przy
istniejących schodach. Wszystkie place gospodarcze, pas terenu pomiędzy drogą boczną a istniejącym zbiornikiem wodnym oraz miejsca połączenia ścieżek z drogami obsadzić żywotnikami zachodnimi np. „Smaragd” oraz krzewuszkami „Red Prince”. Pozostałą powierzchnię obsadzić trawą.
2.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca wykona m.in. następujące elementy
inwestycji:
a) drogi z kostki betonowej grub. 8 cm – 3.445 m2;
b) ścieżki przy polach grzebalnych z kostki betonowej grub. 8 cm – 275 m2;
c) placyki gospodarcze z kostki betonowej grub. 8 cm – 140 m2;
d) schody terenowe z płyt betonowych 50x50x7 cm – 24 m2.
2.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o Projekt Budowlany, stanowiący załącznik
do SIWZ, wykonany przez Pracownię Projektową Architektura Budownictwo w Zielonej Górze
mgra inż. arch. Andrzeja Berenta.
2.5. Ostateczna decyzja pozwolenia na użytkowanie w oparciu o dokumentację, o której mowa
w pkt 2.6. lit. d), wydana przez właściwy organ nadzoru budowlanego, dotyczyć ma rozbudowy
Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze w ramach zagospodarowania
działek 200/3, 208/8 i 208/10 w obrębie 10 w Zielonej Górze, kategoria obiektu VI.
2.6. Zakres prac oraz odpowiedzialność wykonawcy, w ramach ceny oferty, obejmuje również:
a) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze
i porządkowe;
b) pełne ubezpieczenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
c) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów;
d) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją powykonawczą
geodezyjną wszystkich branż;
e) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby
budowy;
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f)

zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP
oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

g) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem odpadów
powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia;
h) po zakończeniu robót uporządkowaniu terenu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru
przedmiotu zamówienia;
i)

odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowoduje w czasie trwania prac przy
realizacji zadania od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

2.7. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz załącznikami wskazania nazw
zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów w zamieszczonych elementach opisu
przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Użyte
w SIWZ wraz załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy
traktować jako przykładowe - zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów)
równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy
funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz
jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu
równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia.
2.8. Złożenie przez wykonawcę oferty oznacza, że dokumentacja projektowa jest kompletna
i nadaje się do prawidłowego wykonania robót budowlanych. W związku z powyższym nie
może on uchylić się od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie robót budowlanych na
podstawie dokumentacji projektowej i SIWZ.
2.9. Wynagrodzenie wykonawcy określa się w formie ryczałtu, który zawierać będzie łączną cenę
robót budowlanych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. opłaty za
utylizację, opłaty za obsługę geodezyjną i wykonanie map powykonawczych oraz inne opłaty
niezbędne dla realizacji inwestycji), a także oddziaływania innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na koszty zgodnie z PB i SIWZ.
2.10. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest ostateczne, niezależnie od rozmiaru prac
projektowych, robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę
kosztów ich realizacji – nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki. Za
ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca – nieoszacowanie lub
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego.
2.11. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez wykonawcę, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy
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ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb
realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny
koszt i własnym staraniem.
2.12. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
a) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;
b) 45233000-9 Roboty

w

zakresie

konstruowania,

fundamentowania

oraz

wykonywania

nawierzchni dróg;
c) 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych;
d) 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów.
3. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, czyli:
3.1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
a w szczególności:
a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł;
b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w wysokości min. 500.000,00 zł.
3.2. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, wykazując że:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej dwie roboty,
obejmujące co najmniej zagospodarowanie terenu oraz budowę dróg wewnętrznych
i chodników o powierzchni minimum 2.000 m2 każda - 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;
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w jego
realizacji:
1) kierownik budowy posiadający (łącznie):
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- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz
- co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy;
2) kierownik robót sanitarnych posiadający (łącznie):
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, oraz
- co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót
sanitarnych.
3.3. Wykonawca może polegać na wymaganej w ust. 3.1 sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz
wymaganych w 3.2 zdolnościach posiadanych przez inne podmioty, niezależnie od charakteru
prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest jednak udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia. Wymagane jest, aby zobowiązanie określało:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonaniu
zamówienia,
c) charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.
W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem
ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez
zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument (zobowiązanie) musi
zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą
za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostepnienie zasobów nie ponosi winy.
4. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy,
a także tego:
4.1. w stosunku do którego, w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy, otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspoZZUM – Rozbudowa Cmentarza Komunalnego 2017
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kojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 15 maja 2015 – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze 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 28 lutego 2003 – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 poz.
233 ze zm.);
4.2. który naruszył, w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt. 8 Ustawy, obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 Ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu
5.1. Etap I – Dokumenty wymagane od wykonawcy składającego ofertę:
a) ofertę wypełnioną i podpisaną wg załącznika do SIWZ, stanowiącego Druk nr 1 - Oferta;
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia wypełnione i podpisane wg załącznika do SIWZ stanowiącego Druk nr 2 Oświadczenie;
c) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy.
5.2 Etap II – Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 Ustawy, wykonawca, bez wezwania, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, wg wzoru stanowiącego „Druk nr 3 – Grupa kapitałowa”.
5.3. Etap III – Przed zawarciem umowy, na żądanie zamawiającego, wyłącznie ten wykonawca,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, złoży:
a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego (por. ust. 3.1.a SIWZ);
b) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (por. ust. 3.1.b SIWZ);
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c) Oświadczenie, w formie wykazu wykonanych robót, sporządzone według wzoru stanowiącego
„Druk nr 4 – Zdolność techniczna” w niniejszej SIWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców (por. ust. 3.2.a SIWZ). Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że
wszystkie te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
d) Oświadczenie, w formie wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia, wg wzoru
stanowiącego „Druk nr 5 – Zdolność zawodowa” (por. ust. 3.2.b SIWZ);
e) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
g) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
h) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
i) Oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji

–

dokumentów

potwierdzających

dokonanie

płatności

tych

należności

wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności, wg wzoru stanowiącego „Druk nr 6 – Oświadczenie uzupełniające”;
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j) Oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, wg wzoru stanowiącego „Druk nr 6 – Oświadczenie
uzupełniające”;
k) Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016, poz. 716),
wg wzoru stanowiącego „Druk nr 6 – Oświadczenie uzupełniające”.
5.4. Szczególne rozwiązania dla wykonawcy spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
a) Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w ust. 5.3. lit. e) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru,

inny równoważny dokument

wydany przez

właściwy organ

sądowy lub

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy;
2) w ust. 5.3 lit. f)-h) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
-

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

-

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

b) Dokumenty, o których mowa w ust. 5.4. lit. a) ppkt.. 1) i ppkt. 2) tiret 2., powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
w ust. 5.4. lit. a) ppkt. 2) tiret 1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
c) 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. 5.4. lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze 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. Przepis ust. 5.4. lit. b) stosuje się odpowiednio.
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6. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
6.1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się, zgodnie z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo
pocztowe (Dz.U., poz. 1529 ze zm), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 ust. 17 Ustawy, z zastrzeżeniem postanowień
pkt. 2.
6.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca:
a) ofertę;
b) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5.1. lit b);
c) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 5, a także w ust. 12.3 lit. b) - dotyczące
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a Ustawy - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem z zastrzeżeniem pkt. 5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio: wykonawca; podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca;
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą;
d) pełnomocnictwo (dopuszcza się złożenie kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez osoby
udzielające pełnomocnictwa);
e) dokument wadium w oryginale - w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna.
6.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekażą, inne niż określone w pkt. 2, oświadczenie, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.4. Z uwagi na przyjętą formę komunikacji, o której mowa w pkt. 1, wykonawca jest zobowiązany do
podania w formularzu oferty swojego adresu poczty elektronicznej oraz numeru faksu.
6.5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 2. lit. c), w formie elektronicznej pod podanymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze je samodzielnie z tych baz danych. W takim przypadku zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
6.6. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 92 ust. 1 Ustawy przekazywane jest wykonawcom wyłącznie przy zastosowaniu poczty elektronicznej lub faksu.
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6.7. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest Adam Jeliński – Kierownik Miejskiego
Zakładu Pogrzebowego zamawiającego.
7. Podwykonawstwo
7.1. Jeżeli wykonawca zmieni lub zrezygnuje z podwykonawcy, o którym mowa w ust. 3.3., wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż zaproponowany inny podwykonawca lub
sam wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w ust. 3.
7.2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymaga pisemnej
umowy o podwykonawstwo, zawartej pomiędzy wybranym przez zamawiającego wykonawcą
a innym podmiotem (podwykonawcą), a także dalszymi podwykonawcami.
8. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować do 29 września 2017.
9. Sposób obliczenia ceny i przygotowania oferty
9.1. Oferta powinna zawierać jedną, ryczałtową cenę brutto za wykonanie w całości przedmiotu
zamówienia. W celu prawidłowego wyliczenia ceny należy ściśle wypełnić bez poprawek i skreśleń Druk nr 1 - Oferta.
9.2. Wymagane informacje cenowe należy wpisać czytelnie cyframi w złotych w odpowiednie pola
Druku nr 1 – Oferta, a wyszczególnić odpowiednio cenę brutto, netto i stawkę oraz podstawę
prawną naliczenia podatku VAT. Błędy w obliczeniach w tabeli lub niezgodność tych obliczeń z
ceną całej oferty spowodują odrzucenie oferty.
9.3. W ryczałtowej cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania zamówienia. Cena
powinna być wyrażona w złotych oraz określona jednoznacznie i w ostatecznej wysokości.
9.4. Wraz z ofertą, należy złożyć oświadczenie i pełnomocnictwo, o których mowa w ust. 5.1. Pozostałe dokumenty wykonawca składa w innych terminach, wskazanych odpowiednio w ust. 5.2
i 5.3.
9.5. Oferta i pozostałe dokumenty winny być sporządzone czytelnie w języku polskim, w trwałym
druku lub piśmie odręcznym, ściśle według postanowień zawartych w SIWZ. Wykonawca może
złożyć jedną ofertę, zawierającą jedną cenę na wykonanie całości zamówienia określonego
w ust. 2. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie oferty tego
wykonawcy.
9.6. Treść oferty powinna odpowiadać treści SIWZ. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej
ilości informacji, formularze (druki) przedstawione w SIWZ można dopasować do indywidualnych potrzeb, zachowując jednak brzmienie ich wzorcowych treści. Oferta, oświadczenie i pełnomocnictwo, o których mowa w ust. 5.1, powinny być złożone w oryginale lub kserokopii po-
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świadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.
9.7. Dokumentacja ofertowa powinna stanowić zbiór kolejno ponumerowanych kartek, połączonych
w sposób uniemożliwiający łatwe zdekompletowanie. Egzemplarz dokumentacji ofertowej należy zamknąć w nieprzejrzystej kopercie w sposób uniemożliwiający jej otwarcie, bez widocznych
skutków, ostemplować pieczątką firmową oraz zamieścić na zewnątrz pełną nazwę (firmę)
i adres (siedzibę) wykonawcy oraz opis z użyciem sformułowania, wg wzoru:
Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Sp. z o.o.
65–078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23
„Oferta przetargowa: Rozbudowa Cmentarza Komunalnego 2017.

Nie otwierać przed 2 czerwca 2017, godz. 09.05

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, termin związania ofertą
10.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 w Zielonej
Górze, w terminie upływającym 2 czerwca 2017, o godz. 9.00.
10.2. Jawne otwarcie złożonych ofert odbędzie się 2 czerwca 2017 o godz. 09.05 w Zielonej Górze,
ul. Bohaterów Westerplatte 23.
10.3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni rozpoczynający się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Sprawdzenie ofert oraz sposób oceny i kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
11.1. Zamawiający wybierze, spośród ofert nie odrzuconych, najkorzystniejszą ofertę, kierując się
jednym kryterium oceny o następującym znaczeniu procentowym: cena – 100 %.
11.2. Spośród ofert, podlegających ocenie, oferta z najniższą ceną, wpisaną w ust. 1 Druku nr 1 –
Oferta, otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę
punktów, zgodnie ze wzorem:
najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie
K=

cena oferty rozpatrywanej

• 100 pkt

11.3. W następstwie zatwierdzenia przez Kierownika zamawiającego propozycji komisji przetargowej, zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta otrzymała największą liczbę
punktów.
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12. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy.
12.1. O wyniku postępowania, zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców,
którzy złożyli oferty, ze szczególnym uwzględnieniem art. 92 i 93 Ustawy.
12.2. Wykonawcy mają obowiązek niezwłocznego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia,
o którym mowa w pkt. 1. z zastosowaniem takiej samej formy przekazu, w jakiej to zawiadomienie otrzymali.
12.3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została wybrana, do złożenia w terminie
10 dni od otrzymania wezwania następujących dokumentów:
a) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 5.3, aktualne na dzień ich złożenia;
b) oświadczenie wraz z wykazem wszystkich osób wykonujących: roboty ziemne, podbudowy,
nawierzchnie, roboty wykończeniowe, zieleń, mury oporowe, schody terenowe i zdroje wodne o których mowa w art. 29. ust. 3a Ustawy, żądanych na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 8a Ustawy;
c) harmonogram rzeczowo

– finansowy realizacji inwestycji,

uwzględniający wymagania

zamawiającego zawarte w SIWZ z załącznikami;
d) specyfikację materiałową do zatwierdzenia przez zamawiającego.
12.4. W przypadku wykonawcy, o którym mowa w ust. 5.4, zapis pkt. 3 stosuje się odpowiednio.
12.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zgodnie z art. 46 ust. 5 zamawiający zatrzyma jego wadium wraz
z odsetkami, a następnie wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki powodujące unieważnienie
postępowania. Ponadto, zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania, na
zasadach ogólnych, z tytułu wyrządzenia szkody spowodowanej uchyleniem się wykonawcy od
zawarcia umowy.
12.6. W przypadku niedotrzymania w wymaganym terminie obowiązku, o którym mowa w pkt. 3
zapis pkt. 5 stosuje się odpowiednio.
13. Środki

ochrony

prawnej

przysługujące

wykonawcy w

toku

postępowania

o udzielenie zamówienia
13.1. Wykonawcy przysługuje środek ochrony prawnej, zgodnie z art. 180 ust. 2 Ustawy, w formie
odwołania, wyłącznie wobec:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
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13.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym..
13.3. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
14. Wadium
14.1. Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 20.000,00 zł, w jednej z form przewidzianych w Ustawie.
14.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek za mawiającego o numerze 22 8363 0004 0091
7555 2000 0001 potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
Przelew należy opisać tytułem: „Wadium w przetargu: Rozbudowa Cmentarza Komunalnego
2017”.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
15.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed terminem podpisania umowy wyznaczonym przez zamawiającego zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie.
15.2. Zabezpieczenie, może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku formach przewidzianych w Ustawie.
15.3. W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia,
powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące
elementy:
a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
c) kwotę gwarancji lub poręczenia;
d) termin ważności gwarancji lub poręczenia;
e) nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz zamawiającego
kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się
ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”;
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f) treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia
bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy tez
potwierdzenia istnienia co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez beneficjenta gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub arbitrażowego,
opinii biegłego lub uznania przez zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez wystawcę gwarancji lub poręczenia istnienia ewentualnego
przyczynienia się zamawiającego do powstania bądź zwiększenia rozmiarów szkody.
15.4. Zabezpieczenie składane w pieniądzu wykonawca winien wpłacić przelewem na rachunek
zamawiającego, o którym mowa w ust. 14.2 SIWZ, z dopiskiem: „Zabezpieczenie w przetargu:
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego 2017”.
15.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
15.6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący
sposób:
a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie;
b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
16. Informacja o przewidywanych zamówieniach powtórzeniowych
Nie przewiduje się zamówień powtórzeniowych.
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17. Wzór umowy o realizację zamówienia.
Umowa o wykonanie robót budowlanych:
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze
zawarta w dniu …. czerwca 2017 w Zielonej Górze, pomiędzy:
Zielonogórskimi Zakładami Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Bohaterów Westerplatte 23, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085630, kapitał zakładowy 13.633.000,00 zł, REGON 970047810, NIP 9290118162,
podmiotem reprezentowanym przez:
Janusza Jankowskiego – Prezesa Zarządu,
Zdzisława Strach – Członka Zarządu, Dyrektora ds. Finansowych,
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………….. z siedzibą w ……………………
przy ulicy …………………………………….., wpisaną do rejestru …………………….. prowadzonego
przez ………………………………………………………………. pod numerem ………………………..,
kapitał zakładowy ……………… zł, NIP …………………., REGON ………………….., podmiotem
reprezentowanym przez:
……………………………………….….. – ……………………………………….,
……………………………………….….. – ……………………………………….,
zwanym dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.1. Zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podst. art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) przetargu nieograniczonego
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „Rozbudowa Cmentarza
Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze”.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje następujące elementy przedmiotu zamówienia:
a) wykona roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Pracownię Projektową Architektura Budownictwo w Zielonej Górze mgra inż. arch. Andrzeja Berenta
w oparciu, o którą uzyskano pozwolenie na budowę 64/2017 z 26 stycznia 2017;
b) uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektu, o którym mowa w ust. 1.
§ 2.1. Szczegółowy zakres robót objętych umową określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, stanowiącej
Załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy wraz z wszystkimi załącznikami, w treści w jakiej
Wykonawca jest nią związany w rozumieniu kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.
2. Zakres prac obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych
z wymogami BHP, p.poż., organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po zawarciu umowy.
§ 3.1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy od dnia jej zawarcia do 29 września 2017.
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2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie według zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu realizacji inwestycji, stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy, uwzględniającego postanowienia umowy, w szczególności § 3 ust. 1, § 8 i § 15 ust. 3 i 4 oraz dokumentację projektową, stanowiącą załącznik do SIWZ.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją zawartą w SIWZ i miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia prac są mu znane. Wykonawca jest świadom, że ilości
podane w SIWZ wraz z załącznikami mają jedynie charakter informacyjny i możliwe błędy lub braki
w tych materiałach nie upoważniają go do zmiany ustalonej ceny i cen elementów przedmiotu zamówienia lub wysuwania innych roszczeń nie wynikających z umowy.
§ 4.1. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową za wady powstałe w wyniku błędnego zrozumienia dokumentacji projektowej.
2. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność
prawną i finansową za szkody wyrządzone w tracie realizacji robót budowlanych Zamawiającemu
i osobom trzecim oraz z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej.
3. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność
prawną za bezpieczeństwo osób trzecich i osób, z udziałem których wykonuje przedmiot umowy.
§ 5.1 Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiającym oraz sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy w tracie realizacji
przedmiotu umowy. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym lub osobami/ podmiotami
przez niego wskazanymi na piśmie.
2. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez
swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonywaniu
przedmiotu umowy.
3. Wykonawca, a także Podwykonawcy są zobowiązani do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób, o których mowa w art. 29. ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonujących: roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, zieleń, mury oporowe,
schody terenowe i zdroje wodne. Oświadczenie w tej sprawie wraz z wykazem tych osób Wykonawca przedłożył Zamawiającemu przed zawarciem umowy.
§ 6.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, dokumentacją projektowo-techniczną, w pełnej zgodności z technologią robót wynikającą z instrukcji producentów i dostawców materiałów, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie za działania i zaniechania osób,
z których pomocą wykonuje przedmiot umowy.
§ 7.1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy o którym mowa
w § 1 z udziałem Podwykonawcy (-ów) …………………..…………………………………………..……
………………………………, za działania lub zaniechania którego (-ych) ponosi pełną odpowiedzialność.
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część zamówienia
publicznego, zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a także między
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Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowią Załącznik nr 6 do umowy.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się do Podwykonawcy (-ów), o których mowa w ust. 1 oraz innych Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie
części przedmiotu zamówienia.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 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.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, nie później niż w terminie 7 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, o którym
mowa w ust. 4, niespełniającego wymagań ust. 4 i 12. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do
przedłożonego projektu umowy w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez
zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 9.
8. Z Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w
ust. 7. Zapisy ust. 6 stosuje się odpowiednio.
9. Nie wymaga się przedkładania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 1.
10. Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 7 przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż
określony w ust. 4 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 1
pkt 9).
11. Postanowienia ust. 4 - 10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wszelkie zmiany dotyczące umowy o podwykonawstwo wymagają pisemnej formy, pod rygorem
nieważności.
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialności za wady nie był krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wobec Zamawiającego, o którym mowa w § 13 ust. 1 i 2.
§ 8.1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: ………………….. zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………………………. ).
2. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom
i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezależnie od rozmiaru prac i innych świadczeń
oraz ponoszonych kosztów ich realizacji, wynikające wprost ze SIWZ wraz z załącznikami, jak również w niej nie ujętych, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych z realizacją umowy poza określoną w § 7 umowy.
§ 9. Osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia są:
1) ………………………………- kierownik budowy, nr upr. …………….;
2) ……………………………... - kierownik robót sanitarnych, nr upr. …………….;
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§ 10.1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy dokumentację projektową,
o której mowa w § 1 ust. 2 pkt a).
2. Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej i pozostałych jego części przy przyjmowaniu dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
3. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej, o której mowa
w § 1 ust. 2 pkt a) jest protokół odbioru przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Strony.
§ 11.1. Wykonawca ponosi koszty obsługi geodezyjnej inwestycji, zarówno wykonywanej siłami
własnymi, jak i zleconej specjalistycznym jednostkom, a także wszelkie inne koszty niezbędne
do wykonania kompletnego dzieła budowlanego umożliwiającego uzyskanie decyzji zezwalającej
na użytkowanie wykonanego obiektu, o którym mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uzyskanie zgody na ewentualne zajęcie pasa drogowego w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji leży po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez
Zamawiającego, a także pracownikom innych organów nadzoru, do których należy wykonywanie
zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt
własny, ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją umowy.
5. Budynki przylegające do terenu inwestycji będą w trakcie realizacji robót budowlanych czynne i użytkowane. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji i realizacji robót budowlanych,
by umożliwić swobodny dostęp do tych obiektów i bezpieczne ich użytkowanie oraz ograniczyć do
minimum uciążliwości wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.
§ 12.1. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone,
co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie z wymaganiami
SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą odpowiadać, co do jakości wymogom
dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego (osób/ podmiotów wskazanych przez Zamawiającego) okazać, w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat
na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał
ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz użytych materiałów - badania te
zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
§ 13.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu, zgodnie z wymaganiami SIWZ, gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający
gwarancję o 6 miesięcy.
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonych w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
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4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania
stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
6. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji
i rękojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni
od daty otrzymania wezwania.
7. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia i wartość min. 1.000.000,00 zł. Kopia polisy stanowi Załącznik nr 5 do umowy.
8. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed zakończeniem realizacji umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia, z zachowaniem postanowień ust. 7 zdanie
drugie.
§ 14. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada
za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na teranie budowy, w jej otoczeniu i drogach dojazdowych. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą
zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
§ 15.1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych (wystawianych nie częściej niż jeden raz w miesiącu).
2. Podstawą wystawienia faktury częściowej za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia, stanowiące samodzielne elementy przedmiotu odbioru technicznego zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, o którym mowa w § 3 ust. 2, będzie podpisany przez inspektora nadzoru
i Strony protokół odbioru częściowego.
3. Całkowita wartość faktur częściowych nie może przekraczać 80% wartości umowy, o której
mowa w § 8 ust. 1, co Wykonawca uwzględni w harmonogramie realizacji inwestycji.
4. Podstawą wystawienia faktury końcowej w wysokości min. 20% wartości umowy, o której
mowa w § 8 ust. 1, będzie podpisany przez inspektora nadzoru i Strony protokół odbioru końcowego sporządzony po zakończeniu realizacji wszystkich elementów przedmiotu zamówienia i pozostałych czynności objętych niniejszą umową.
5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur, o których mowa w ust. 1, dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w
szczególności kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu
należności za roboty budowlane/dostawy/usługi wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę.
6. W przypadku nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 5 Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z wypłatą wynagrodzenia i naliczenia kary, o której mowa w § 20 ust. 1
pkt 9).
§ 16.1. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do poszczególnych odbiorów częściowych wynikających z harmonogramu realizacji inwestycji. Zamawiający wyznaczy termin, zawiadamiając o tym Wykonawcę, i rozpocznie odbiór w ciągu 5 dni roboczych, a w przypadku robót ulegających zakryciu i zanikających – w ciągu 2 dni roboczych.
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2. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru częściowego podpisany przez Strony
i inspektora nadzoru. Podpisany protokół stanowi wyłączną podstawę do zakwalifikowania elementu przedmiotu zamówienia, jako zakończony i pełnowartościowy.
3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru częściowego, jeżeli
w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad lub braków, które uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru
o usunięciu wad i braków oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych
uprzednio robót jako wadliwych lub niewykonanych.
§ 17.1. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu zamówienia, po stwierdzeniu jego zgodności z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz niniejszą umową.
2. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu zakończenie realizacji inwestycji (gotowość do odbioru) wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem. Zamawiający wyznaczy
termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do
odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia
odbioru końcowego dokumentację powykonawczą (wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną) oraz inne dokumenty związane z przedmiotem odbioru, w szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, świadczenia dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, protokoły badań i sprawdzeń, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów, gestorów sieci, itp.
4. Strony sporządzą protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru.
5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i braków, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru
o usunięciu wad i braków oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych
uprzednio robót jako wadliwych lub niewykonanych.
7. Zamawiający określi termin przeglądu technicznego obiektu, o którym mowa w § 1 ust. 1
przed upływem okresu rękojmi oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad.
§ 18.1. Płatności za wykonane i odebrane roboty odbywać się będą na podstawie faktur wystawionych na adres Zamawiającego. Do każdej faktury częściowej i faktury końcowej należy załączyć
stosowne protokoły odbioru, o których mowa w § 15.
2. Płatność za faktury częściowe odbywać się będzie w terminie 21 dni, a za fakturę końcową
w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu, przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.
3. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty przysługującej odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy), który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
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5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 4, Wykonawca może zgłosić
pisemne uwagi dotyczące zasadności tej zapłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od
Zamawiającego.
7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 6, 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;
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8
ust. 1.
§ 19. W przypadku, gdyby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami
BHP, dokumentacją projektowo-techniczną lub niezgodnie z umową Zamawiający ma prawo:
1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac,
2) odstąpić od umowy,
3) powierzyć poprawienie lub wykonanie prac objętych umową innym podmiotom na koszt
i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należność z tytułu poniesionej szkody.
§ 20.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w § 3 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu
umowy w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;
2) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru częściowego lub końcowego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za które
Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;
4) za odstąpienie od umowy w całości lub części, lub zaprzestanie jej wykonywania przez Wykonawcę w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;
5) za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7 ust. 4, ustalonego w umowie
o podwykonawstwo, w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8
ust. 1;
6) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego zgodnie z § 7 ust. 5 terminu w przedłożeniu
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 8 ust. 1
7) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonych w § 7 ust. 7 i 9 terminów przekazania kopii
zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;
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8) za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 15 ust.
5, liczonym od dnia doręczenia faktury, o której mowa w § 18 ust. 2 w wysokości 0,2 % kwoty
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;
9) za każdy dzień zwłoki w dokonaniu czynności, o której mowa w § 7 ust. 10, liczonym od dnia
określonego w wezwaniu w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 8 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 –
w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto;
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 20
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.
3. Kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia nie są naliczane po dacie otrzymania
przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, jednak pod warunkiem, że w następstwie takiego zgłoszenia odbiór końcowy został dokonany, a zgłoszenie zostało dokonane po faktycznym wykonaniu oddawanego przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§ 21.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy, tj. 5 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 1, tj. w wysokości:
…………………………. zł (słownie: ……………………………………. złotych …/100) w formie
…………………….. . Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi Załącznik nr 4 do umowy.
2. Strony ustalają, że część zabezpieczenia, tj. 70 % o równowartości kwoty:
…………………….. zł, jest zwalniana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostała część
zabezpieczenia, tj. 30 % o równowartości kwoty: …………………. zł jest zwracana nie później niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 22.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
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,
2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie ustalonym w § 3 ust. 1 bez uzasadnionych przyczyn, lub zaprzestał ich wykonywania w okresie obowiązywania umowy i nie podejmuje ich
mimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
3) Wykonawca opóźnia się w realizacji elementów przedmiotu zamówienia ponad 14 dni
w stosunku do harmonogramu realizacji inwestycji, chyba, że opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
4) Wykonawca dopuszcza do wstrzymania wykonywania elementów przedmiotu zamówienia
ponad 14 dni nie mając na to zgody Zamawiającego,
5) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej
umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje
w zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,
6) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy lub wszczęto wobec niego postępowanie upadłościowe,
7) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
8) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
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9) w przypadku konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 18 ust. 4 lub konieczności dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 1.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej
umowie,
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach, o których mowa ust. 1 i 2 umowy.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
i inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie wykonania elementów przedmiotu zamówienia, według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w ww. terminie do sporządzenia protokołu inwentaryzacji, Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie i będzie on uważany za prawidłowy
i obowiązujący,
2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy wykonanych elementów przedmiotu zamówienia na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.
6. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru wykonanych elementów przedmiotu zamówienia oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy,
2) zapłaty wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia, w zakresie ustalonym
w protokole inwentaryzacji wg stawek i cen jednostkowych przyjętych przez Wykonawcę do
kalkulacji oferty, przy uwzględnieniu wszystkich przysługujących Zamawiającemu kar
umownych i odszkodowań.
7. Koszty zabezpieczenia przerwanych elementów przedmiotu zamówienia, potwierdzonych
przez Strony umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi Strona winna odstąpienia od umowy.
Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi ta Strona, która spowodowała odstąpienie.
§ 23.1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu,
nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę;
2) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że:
a) zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot zamówienia
określony w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, których wykonanie
w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji
zrealizowanie przedmiotu zamówienia;
b) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych rozwiązań, niż
zakładano w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert;
c) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;
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d) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu zamówienia;
e) organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie;
f) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji
danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;
g) wystąpiły złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej lub normami technicznymi;
h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów
przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
i) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, itp.), w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
j) zaszła okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania organów
administracji w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez
organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;
3) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem,
że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno – użytkowych obiektu, o którym mowa
w § 1 ust. 1 i będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności:
a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia;
b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;
c) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego
przedmiotu zamówienia;
4) w zakresie zmian personalnych wśród osób, o których mowa w § 9, ze względów losowych,
służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu innych istotnych przyczyn, pod warunkiem, iż nowo wprowadzane osoby spełniają wymagania
określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 ust.
1;
5) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 7 ust. 1 lub wprowadzenia innych
Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem dopełnienia formalności
o których mowa w § 15 ust. 5 oraz spełnienia wymagań określonych w § 7 dotyczących
umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem pkt 6;
6) w zakresie zmiany lub rezygnacji z Podwykonawców, o których mowa w § 7 ust. 1, na zasoby których Wykonawca powoływał się w celu spełnienia warunków określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1, pod warunkiem
dopełnienia formalności o których mowa w § 15 ust. 5 i że Wykonawca wykaże, iż inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia ww. wymagania w stopniu nie mniejszym niż określony w SIWZ.
2. Wprowadzane zmiany umowy dotyczące terminów wymagają wprowadzenia zmian
w harmonogramie realizacji inwestycji, o którym mowa w § 3 ust. 2, z zachowaniem postanowień
§ 8 i § 15.
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego
zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod
rygorem nieważności. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest
inicjatorem jej wprowadzenia.
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§ 24. Pełnomocnikami Zamawiającego uprawnionymi do nadzoru i podejmowania decyzji
w sprawach przedmiotu zamówienia jest …………. oraz inne osoby lub podmioty wskazane przez
Zamawiającego.
§ 25.1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć
będą przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, w tym o zapłaty, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego
dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:
1) SIWZ z załącznikami,
2) oferta Wykonawca z załącznikami,
3) harmonogram realizacji inwestycji
4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
5) kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
6) umowy o podwykonawstwo.

…………………………….

…………………………….

/Wykonawca/

/Zamawiający/
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II. DOKUMENTACJA OFERTOWA
Druk nr 1 - Oferta

Oferta
/nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/

Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 23
65-078 Zielona Góra

Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składamy ofertę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.
Pełna nazwa wykonawcy

REGON

NIP

Nr KRS/CEiGD

Siedziba (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)

Zarząd (właściciel/e/)

Nr telefonu

Wykonawca stanowi mikroprzedsiębiorstwo lub średnie przedsiębiorstwo1
Nr faksu

TAK

NIE

Adres e-mail

1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia określonego w SIWZ, za ryczałtową cenę brutto
………………… złotych (słownie złotych:…………………………………….........................…), na
którą składa się wynagrodzenie netto w wysokości ………………… złotych i podatek od towarów i usług2
a) w wysokości ...... % na podstawie art. ..... ust. ..... pkt. ..... ustawy o VAT3 lub
b) przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. … ust. ….
pkt ….. ustawy o VAT lub
c) jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT.

1

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru TAK lub NIE (zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 milionów euro; małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.
2
Skreślić niepotrzebne podpunkty a), b) lub c).
3

Przez ustawę o VAT należy rozumieć Ustawę z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016, poz. 710 ze zm.)
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2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej nw. podmiotów1:
a) ........................................................................ (nazwa [firma] podmiotu, adres, NIP/PESEL,
KRS/CEiDG), na potwierdzenie spełnienia warunku pkt …… SIWZ2;
b) (...)
4. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy przy udziale nw. Podwykonawców3
a) ........................................................................ (nazwa [firma] podmiotu, adres, NIP/PESEL,
KRS/CEiDG), któremu powierzymy następujący zakres zamówienia ............................................
........................................................................................................................................................
b) (...)
5. Wadium, w wysokości określonej w ust. 14 SIWZ, wniesione zostało w dniu .................. w formie …………… ……….……………… (wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr ……………………………………..…………………………….).
6. Zobowiązujemy się, przed podpisaniem umowy, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania na zasadach opisanych
w ust. 16 SIWZ.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ust. 10.3 SIWZ.
8. Zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy w miejscu
i terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz na warunkach określonych we wzorze Umowy
w sprawie zamówienia, który stanowi integralną część SIWZ.
9. Wraz z ofertą składamy wypełnione i podpisane oświadczenie, wymagane na zasadach określonych w ust. 5.1 SIWZ.
10. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem
informacji na stronach nr ......, zastrzeżonych w oparciu o art. 8 Ustawy.
11. Wszystkie dokumenty, stanowiące kompletną dokumentację ofertową, zamieszczono na ......
kolejno ponumerowanych stronach.

…………..……….…. dn. …..…………. 2017 r.

…………………………….
/Podpisy pełnomocnych
przedstawicieli Wykonawcy/

1
2

Skreślić jeżeli nie dotyczy.
Podać odpowiedni nr warunku, spośród wymienionych w ust. 3 SIWZ (np. 3.1.a, 3.2.b.2).

3

Należy podać podmioty, o których mowa w pkt 3 oferty, na zdolnościach których wykonawca polega w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli będą występować w charakterze podwykonawców
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Druk nr 2 - Oświadczenie
Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm..).
/nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na rozbudowę
Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze
ja/my (imię nazwisko) …..…………………………………………………………………………………....
reprezentując firmę (nazwa firmy)
...............................................................................…………………………………………………………
...............................................................................…………………………………………………………
I. jako pełnomocny przedstawiciel/e reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam/ y, że:
1. spełniam/y warunki określone przez Zamawiającego w ust. 3 SIWZ dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
c) zdolności technicznej lub zawodowej;
2. nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5.1 i 5.8 ustawy z 29 stycznia 2004
Prawo zamówień publicznych z uwagi na okoliczności wymienione w ust. 4 SIWZ.

…………..……….…. dn. …..…………. 2017 r.

…………………………….
/Podpisy pełnomocnych
przedstawicieli Wykonawcy/
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II. Oświadczam/y również, iż podmioty wymienione w pkt. 3 oferty, na zdolnościach których polegamy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:1
1. spełniają warunki określone przez Zamawiającego w ust. 3 SIWZ dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
b) zdolności technicznej lub zawodowej;
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5.1 i 5.8 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z uwagi na okoliczności wymienione w ust. 4 SIWZ.

…………..……….…. dn. …..…………. 2017 r.

…………………………….
/Podpisy pełnomocnych
przedstawicieli Wykonawcy/

III. Ponadto oświadczam/y, iż podwykonawcy wymienieni w pkt. 4 oferty, inni niż podmioty, o których mowa w ww. pkt. II niniejszego oświadczenia1, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 i 5.1 i 5.8 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z uwagi na okoliczności
wymienione w ust. 4 SIWZ.

…………..……….…. dn. …..…………. 2017 r.

…………………………….
/Podpisy pełnomocnych
przedstawicieli Wykonawcy/

Oświadczam/y, 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 ich przedstawianiu.

…………..……….…. dn. …..…………. 2017 r.

…………………………….
/Podpisy pełnomocnych
przedstawicieli Wykonawcy/

1

Skreślić jeżeli nie dotyczy
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Druk nr 3 – Grupa kapitałowa
Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności
do grupy kapitałowej
[por. ust. 5.2 SIWZ]
/nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/

Występując w przetargu nieograniczonym na rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze, w związku z zamieszczeniem przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zgodnie z wymogiem określonymi w art. 24 ust. 11
ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że reprezentujemy podmiot, który
1) nie należy do grupy kapitałowej *)
2) należy do tej samej grupy kapitałowej *)
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 tej ustawy.
Uwagi:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.
2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

*)

niepotrzebne skreślić

…………..……….……. dn. …..……..… 2017 r.

…………………………….
/Podpisy pełnomocnych
przedstawicieli Wykonawcy/
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Druk nr 4 – Zdolność techniczna
Oświadczenie
posiadanej zdolności technicznej
[por. ust. 3.2 lit. a) SIWZ]
/nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/

Występując w przetargu nieograniczonym na rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze, oświadczamy, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonaliśmy co najmniej dwie roboty, obejmujące co najmniej
zagospodarowanie terenu oraz budowę dróg wewnętrznych i chodników o powierzchni minimum 2.000 m2 każda, wg informacji zawartych w poniższej tabeli.
Do niniejszego oświadczenia załączamy dowody, wydane przez podmioty na rzecz których zostały one wykonane, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Lp.

Rodzaj i zakres
robót1

Wartość robót

Data wykonania robót

Podmiot, na
rzecz którego
roboty wykonano

Uwagi2

1.
2.

…………..……….……. dn. …..……..… 2017 r.

…………………………….
/Podpisy pełnomocnych
przedstawicieli Wykonawcy/

1
Opisać szczegółowo zakres zrealizowanych robót, potwierdzający wymagania zawarte w pkt 3.2. lit. a) SIWZ; Jeżeli Wykonawca wykonał je w ramach innych wielozakresowych zadań – należy jednoznacznie wyodrębnić wartość i zakres wykonanych robót, spełniających
wymagania pkt 3.2. a) SIWZ;
2
W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotów lub osób trzecich należy wpisać w uwagach „Zobowiązanie
do współpracy” i jednocześnie, wraz z niniejszym oświadczeniem, załączyć zobowiązanie tego podmiotu lub osoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, ściśle wg wymagań pkt 3.3 SIWZ.
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Druk nr 5 – Zdolność zawodowa
Wykaz osób, które będą uczestniczyć
w realizacji zamówienia
[por. ust. 3.2 lit. b) SIWZ]
/nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/

Występując w przetargu nieograniczonym na rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze, przedkładamy wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, które
będą uczestniczyć w jego realizacji:
Lp.

Imię i Nazwisko

Opis posiadanych
kwalifikacji
i doświadczenia1

Funkcja (rola)
w realizacji zamówienia

1.

Kierownik budowy

2.

Kierownik robót sanitarnych

Podstawa dysponowania, o której mowa
w pkt 3.3. SIWZ2

Jednocześnie oświadczam/y/, że wyżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia budowlane wymagane w ust 3.2. lit. b) SIWZ.

…………..……….……. dn. …..……..… 2017 r.

…………………………….
/Podpisy pełnomocnych
przedstawicieli Wykonawcy/

1

Szczegółowy opis zakresu posiadanych uprawnień budowlanych i doświadczenia, potwierdzający wymagania postawione w pkt 3.2.
lit. b) SIWZ
2
W przypadku, gdy wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą osobą należy wpisać „Dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniana przez inny podmiot (podmiot
trzeci) należy wpisać „Dysponowanie pośrednie” i jednocześnie, wraz z niniejszym oświadczeniem, obowiązkowo załączyć zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia, ściśle wg wymagań pkt 3.3. SIWZ.
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Druk nr 6 – Oświadczenie uzupełniające
Oświadczenie o spełnianiu części warunków
udziału w postępowaniu, wymaganych na mocy
§ 5 ust. 5, 6 i 9 Rozporządzenia w sprawie
rodzajów dokumentów... (Dz.U. 2016, poz. 1126)
/nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/

Występując w przetargu nieograniczonym na rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze oświadczamy, że możemy ubiegać się o udzielenie określonego wyżej
zamówienia, ponieważ reprezentujemy Wykonawcę:
1) wobec którego nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyj-

nej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (por. 5.3 lit. i) SIWZ);
2) wobec którego nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się

o zamówienia publiczne (por. 5.3 lit. j) SIWZ);
3) który nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie

z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016, poz. 716) (por. 5.3 lit. k)
SIWZ);

…………..……….………. dn. ………..……… r.

…………………………….
/Podpisy pełnomocnych
przedstawicieli Wykonawcy/
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