
 

Oznaczenie Postępowania: GZGK/PN/04/2016 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: „Rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwaterę 
składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest.” 

1. Informacja o Zamawiającym: 

„Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica-ERGO” Sp. z o.o. 

Dokładny adres do korespondencji: pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-178-87-
69, KRS:  000409747 

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 71 312 38 64 

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: sekretariat@ergo.trzebnica.pl 

Znak postępowania: GZGK/PN/04/2016. 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy 

rozporządzeń wykonawczych. 

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy – Pzp. 

2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy – 

Pzp. 

2.4. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 

2.4.1.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 907 

ze zm.) 

2.4.2.  Rozporządzenie Prezesa Rada Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2013 r., poz.231), 

2.4.3.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego 

kuru złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1692), 

2.4.4.  Rozporządzenie Prezesa Rada Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r . w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2013r., poz. 1735), 

2.4.5.  Kodeks cywilny, 

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

153 poz. 1503 ze zmianami). 

3. Opis przedmiotu zamówienia, nazwa zamówienia 

3.1. Nazwa zamówienia: „Rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania 

materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest” 

3.2. Opis przedmiotu zamówienia 
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Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania 

materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

- Wytyczenie wszystkich obiektów w terenie; 

- Wykonanie makroniwelacji terenu do projektowanego ukształtowania; 

- Wykonanie drogi technologicznej oraz wału rozdzielającego sektory eksploatacyjne; 

- Roboty porządkowe w terenie; 

3.2.1. - Roboty ziemne 

Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz technologię ich wykonania, wymagania materiałowe, 

projekty zagospodarowania terenu określone zostały w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze 

robót załączonym do SIWZ. Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją i dokonać 

wizji lokalnej miejsca robót w celu prawidłowego przygotowania oferty. Prace objęte przedmiotem 

zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarem robót. 

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

3.3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na całość przedmiotu zamówienia co najmniej 24 

miesięcznego okresu gwarancji oraz rękojmi. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi może 

wynosić 36 miesięcy. Przez całość przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie wszelkie 

wykonane roboty budowlane związane z wykonaniem zamówienia. Oferowany okres gwarancji 

należy podać w formularzu oferty. Podany okres gwarancji będzie podstawą oceny oferty na 

zasadach określonych w pkt 15 oferty. 

3.4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, stronie 

internetowej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica-ERGO: 

www.ergo.trzebnica.pl oraz na stronie Gminy Trzebnica: 

http://www.bip.trzebnica.pl/1356/informacja-publiczna i tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki. 

4. Termin wykonania zamówienia: 30.12.2016 r. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania spełnienia tych warunków. 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań 

w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez 

złożenie oświadczenia. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane 

polegające na budowie lub rozbudowie składowisk  odpadów. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, 

że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami tj.: kierownik budowy 

posiadający uprawnienia budowlane. 

http://www.ergo.trzebnica.pl/
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4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli 

Wykonawca wykaże, że posiada na rachunku bankowym lub zdolność kredytową w kwocie 

nie mniejszej niż 0,5 mln PLN. 

5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 24b ust. 3 ustawy Pzp. 

5.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia lub inne dokumenty określające zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego 

podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym 

podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 

5.4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu - podlegają 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą. 

5.5. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Pzp. 

5.6. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w 

oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. 

5.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli: 

1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 i 3, 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

3) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 

7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

5.8. O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni 

niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 
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6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp, należy załączyć do oferty: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1- 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 

2) Wykaz robót budowlanych- wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty 

budowlane polegające na budowie lub rozbudowie składowisk o wartości nie mniejszej niż 

0,1 mln PLN brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ Zamawiający 

informuje, iż dowodami, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 

2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane są poświadczenia, z tym że w 

odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno 

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli z 

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia, oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na 

rzecz którego usługi wskazane w Wykazie, o którym mowa, zostały wcześniej wykonane, 

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 8 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osób 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, 

4) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową w wysokości nie mniejszej niż 0,5 mln PLN wystawionej nie wcześniej niż 3 

miesiące przed terminem upływu składania ofert. 

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz 24b ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca musi złożyć: 

 1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania braku podstaw o wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
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prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5) Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 2 pkt 5- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. 

6) Listę podmiotów należących 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.)- 

jeśli dotyczy Uwaga: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w punkcie 5 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w 

realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w odniesieniu do tych 

podmiotów przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt.6.2. ppkt 1,2,3,4 z 

zastrzeżeniem pkt 7.2 SIWZ. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować 

będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy 

Pzp. 

6.3. Inne oświadczenia i dokumenty. 

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ 

2) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.3 , o ile Wykonawca polega na zasobach 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp- jeśli dotyczy. 

3) Pełnomocnictwo- jeśli dotyczy. 

4) Umowę spółki cywilnej- jeśli dotyczy. 

5) Kosztorys ofertowy. 

7. Udział w postępowaniu innych podmiotów 

7.1. Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy 

Pzp: 

1) Ustanowią Pełnomocnika (lidera) do ich reprezentowania w niniejszym postępowaniu, albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

2) Pełnomocnictwo/ upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione winno być zgodnie z 

wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z 

partnerów i dołączone do oferty. 

3) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 ppkt 1 musi dotyczyć wszystkich podmiotów łącznie 

w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonych działalności lub czynności, 

posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
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oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz potencjału ekonomicznego i 

finansowego (art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp)- składa je wyłącznie lider. 

4) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty 

o których mowa w pkt 6.2 ppkt 1,2,3,4,5,6 zobowiązany jest złożyć każdy z członków 

konsorcjum, w tym lider. 

5) W celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu dokument wymieniony w pkt 6.1. 

ppkt 2,3,4 składają ci Wykonawcy, których ten dokument dotyczy w taki sposób, aby 

wykazać spełnienie warunku łącznie. 

6) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (liderem). 

7.2. Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP przedkłada 

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

potwierdzając odpowiednio że: 

 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w 

miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 

lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju ,w którym Wykonawca ma siedzibę miejsca zamieszkania. 

7.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 

7.4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są do 

przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

przedstawionej Zamawiającemu projektem umowy o podwykonawstwo. 

7.5.  Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 11) litera a) Zamawiający zastrzega, iż umowa o podwykonawstwo 

dotycząca robót budowlanych musi zawierać co najmniej: 

1) określenie zakresu robót jakie zostało powierzone podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 

2) wartość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 3) termin 

zapłaty wynagrodzenia przy czym nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 

budowlanej. 
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3) Zgodnie z art.36 ust.2 pkt 11) litera b) Zamawiający nie będzie żądał informacji o umowach o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 

50.000 zł. 

8. Formy składania dokumentów: 

8.1. wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawniona do podpisania 

oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem 

powinno zawierać: 

a) klauzulę „za zgodność z oryginałem” oraz czytelny podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy lub podpis z imienną pieczątką. W przypadku reprezentacji 

wieloosobowej potwierdzenie winno być dokonane przez wszystkie uprawnione osoby do 

reprezentacji Wykonawcy, 

b) w przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się dwa rodzaje potwierdzenia: - 

potwierdzenie na każdej stronie zgodnie z opisem zawartym w ppkt a, - na pierwszej stronie 

dokumentu winna być klauzula „za zgodność z oryginałem od str. 1 do str. …..” oraz czytelny 

podpis osoby upoważnionej lub podpis z imienną pieczęcią, a każda strona opatrzona 

parafką, 

8.2. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.1 niniejszej specyfikacji, kopie dokumentów 

dotyczących każdego z podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te 

podmioty, 

8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów, 

8.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawidłowości, 

8.5. oferta winna zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją dokumenty, oświadczenia i 

załączniki, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika, 

8.6. załączone do niniejszej specyfikacji załączniki winny być wypełnione przez Wykonawcę. 

Dopuszcza się złożenia innego załącznika co do formy ale musi on zawierać wszystkie wymagane 

przez Zamawiającego informacje. 

8.7. złożone przez Wykonawcę informacje nieprawdziwe, mające wpływ na wynik postępowania – 

stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania. 

8.8. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, informacje te 

należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty oznaczonej opisem 

„Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. 

9. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami 

9.1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami za pomocą 

faksu potwierdzonego fakt jego otrzymania przez każdą ze stron i pisemnie. 

9.2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: Grzegorz Gierczak 
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9.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

9.4.  Jeśli wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 9.3 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpatrzenia. 

9.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o 

wyjaśnienie treści specyfikacji. 

10. Wymagania dotyczące wadium 

10.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 

5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 

10.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

10.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1.1.  W pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Trzebnica 53 9591 

0004 2001 0010 3121 0001 z adnotacją „Rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwaterę 

składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest” 

1.2. W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

1.3.  W gwarancjach bankowych, 

1.4. W gwarancjach ubezpieczeniowych, 

1.5. W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

10.4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu 

w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

10.5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w 

siedzibie Zamawiającego tj. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica-ERGO Sp. z o.o., 

pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica pok. 46 lub dołączyć do oferty. 

10.6. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie z postępowania wykluczony, a jego 

oferta uznana za odrzuconą. 

10.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13. 

10.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

10.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
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10.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

10.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

10.12. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

Zamawiającego w przypadku, gdy: 

o Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

o Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

10.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 

nieleżących po jego stronie. 

11. Termin związania ofertą 

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

11.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

12. Opis sposobu przygotowania oferty 

12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

12.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

12.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

12.4. Wszelkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca. 

12.5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

12.6. Oferta musi być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym w 

sposób czytelny. 

12.7. Poprawki w ofercie musza być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 

12.8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

dekompletacji zawartości oferty. 

12.9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres podany 

w pkt 1 niniejszej specyfikacji oraz opatrzona nazwą Wykonawcy i nazwą zamówienia. 
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12.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty lub braku jakiejkolwiek z wymaganych informacji. 

12.11. Oferta powinna zawierać najmniej poniższe dokumenty: 

 Formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ, 

 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg wzoru w 

załączniku nr 2 do SIWZ, 

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru jak w załączniku nr 3 

do SIWZ, 

 Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 2 pkt 5 sporządzone wg wzoru w załączniku nr 4 do SIWZ 

 Wykaz wykonanych robót sporządzony wg wzoru jak w załączniku nr 5 do SIWZ wpraz z 

poświadczeniami zamawiających 

 Wykaz osób, które będą uczestniczyć przy realizacji zamówienia sporządzony wg wzoru w 

załączniku nr 6 

 parafowany przez Oferenta wzór umowy jak w załączniku nr 7 do SIWZ 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, – wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie z banku oferenta wskazujące, że posiada on zdolność kredytową na 

minimum 0,5 mln PLN, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert; 

 harmonogram rzeczowo finansowy prowadzenia robót; 

oraz jeśli tego wymagają warunku inne dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego SIWZ. 

1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1.1. Ofertę należy złożyć, przesłać na adres Zamawiającego podany w pkt 1 niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia do dnia 08.09.2016 r. do godziny 9.45 w pok. 46. 

1.2. Miejsce i termin otwarcia ofert – w siedzibie Zamawiającego pok. 46. dnia 08.09.2016 r., godz. 

10.00. 

1.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

1.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
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1.5. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

1.6. Informacje, o których mowa w pkt 13.5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie 

byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 

1.7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być oznaczone jak w pkt 

12.9 z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”. 

1.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zwraca ofertą złożoną po 

terminie. 

2. Sposób obliczenia ceny. 

2.1. Przy obliczeniu ceny oferty Wykonawca winien zapoznać się szczegółowo z: 

 

1) opisem przedmiotu zamówienia, projektem budowlanym, przedmiarem robót, 

2) terenem budowy i uzyskać wszelkie niezbędne informacje, mające wpływ na właściwe 

oszacowanie i wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2.2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia 

ryczałtowego, dlatego przy ustalaniu ceny oferty należy uwzględnić wszelkie koszty, niezbędne 

do wykonania pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, opisanego w dokumentacji 

projektowej. 

2.3. Istotą ceny ryczałtowej jest to, że jest on a niezmienna w toku całego postępowania i 

Wykonawca nie może żądać podwyższenia ustalonego wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia 

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

2.4. Załączony do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiar robót służy 

Wykonawcy jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego. 

2.5. Jeśli w przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady lub zostały 

ujęte w innym rozmiarze należy przyjąć, że prawidłowo określono wielkość robót w projekcie 

budowlanym. 

2.6. Zamawiający nie będzie prowadził rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. 

UWAGA: Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego, cena oferty musi zawierać 

wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z dokumentacji 

projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest projekt budowlany, a załączony przedmiar 

robót (elementy robót do wykonania) służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu 

zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia 

ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na 

podstawie projektu budowlanego lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć 

wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, 

Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 
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2.7. Sporządzony kosztorys ofertowy przy jednoczesnym ustaleniu wynagrodzenia ryczałtowego jest 

dla Zamawiającego informacją o sposobie obliczenia ceny i jest pomocny przy zbadaniu 

realności oferowanej ceny. 

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

3.1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą: 

L.p. KRYTERIUM WAGA 

1. Cena 80% 

2. Okres gwarancji 10% 

3. Okres realizacji zamówienia 10% 

  Razem 100% 

Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianej oferty: 

                   Cn          Gb                Tn 

PKTb =  ---------- * Wc   +  ------* wg + ------ * wt 

                   Cb          Gn                Tb 
gdzie: 
Cn – cena oferty najniższej, 
Cb – cena oferty badanej, 
Gn – najdłuższy oferowany okres gwarancyjny spośród nadesłanych ofert, wyrażony liczbą 

miesięcy, 
Gb – oferowany okres gwarancyjny w ofercie badanej, wyrażony liczbą miesięcy, 
Tn – najkrótszy oferowany termin realizacji zamówienia spośród nadesłanych ofert, wyrażony w 

dniach, 
Tb - oferowany termin realizacji zamówienia w ofercie badanej, wyrażony w dniach, 
Wc – waga kryterium cenowego, 
Wt – waga kryterium terminowego, 
Wg – waga kryterium gwarancyjnego, 
PKTb – ilość punktów oferty badanej wyrażona w procentach, 

3.2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. 

3.3. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

ofert ,oświadczeń i dokumentów, pełnomocnictw składających się na ofertę lub wezwać do ich 

uzupełnienia, jeśli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp . 

3.4. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu , nie później niż w dniu, w 

którym upłynął termin składania ofert. 

3.5. Zamawiający poprawi w ofercie : 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie 
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powodujące istotnych zmian w treści oferty - zawiadamiając niezwłocznie Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

3.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 

oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączna punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po upływie którego umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

3.7. Zakres informacji określony w pkt 15.6 Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na własnej stronie 

internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

4. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertą przedłoży 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 1) informację na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu 

wykonywanych czynności osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (pkt 5.1.3.) 

2) harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji niniejszego zamówienia, zawierający w 

szczególności: 

a) kolejność wykonywania robót, 

b) terminy realizacji poszczególnych etapów robót, 

c) wartość poszczególnych etapów robót, 

d) ilości faktur. 

Harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy. 

5. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy: 

5.1. Należyte wykonanie umowy ustala się na 10 % ceny oferty. 

5.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

5.3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

rozliczeniowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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5.4. Zabezpieczenie wnosi się przed podpisaniem umowy. 

5.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% , w terminie 30 dni od dnia wykonania i 

uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane. 

5.6. Pozostałe 30% zabezpieczenia służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie 

zwrócone przez Zamawiającego nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

za wady. 

6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy: 

6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do 

zawarcia umowy z Zamawiającym wg projektu umowy, stanowiącego załącznik do niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego. 

6.2.  Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie: 

a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego - w przypadku zdarzeń 

losowych , choroby lub innych przyczyn niezależnych od każdej ze stron 

b) zmiany kierownika budowy, inspektorów nadzoru po stronie Zamawiającego lub 

Wykonawcy - w przypadku zdarzeń losowych , choroby lub innych przyczyn niezależnych 

od każdej ze stron, 

c) zmiany podwykonawcy- jeśli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji finansowej 

tego podwykonawcy jako innego podmiotu. Nowy podmiot- podwykonawca wykaże 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż 

podwykonawca wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, 

d) zmiany harmonogramu finansowo-rzeczowego – w przypadku zmiany kolejności wykonania 

elementów robót. 

e) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących sytuacjach: - zawieszenia robót 

przez Zamawiającego; - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych w zakresie objętym umową - odkrycie stanowisk 

archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które 

nie odpowiada Wykonawca; - w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których na 

etapie składania oferty nie można było przewidzieć, - gdy wystąpią zmiany, których 

konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących 

realizację przedmiotu umowy. 

f) Inne zmiany: - możliwa jest zmiana postanowień umowy w przypadku konieczności 

wykonania robót zamiennych, lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

7. Pouczenie o środkach prawnych przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia 

7.1. Wobec niezgodnych z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy, Wykonawcom przysługuje odwołanie. 
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7.2. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień 

publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej (od art. 179 do art. 198 Pzp). 

8. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych. 

10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

Załączniki do SIWZ: 

1. Formularz ofertowy- Załącznik nr 1 do SIWZ, 

 2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 2 do SIWZ, 

3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia- Załącznik nr 3 do SIWZ, 

4. Wzór oświadczenia w trybie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp- Załącznik nr 4 do SIWZ 

5. wzór Wykaz wykonanych robót budowlanych- Załącznik nr 5 do SIWZ, 

6. wzór Wykaz osób- Załącznik nr 6 do SIWZ, 

7.  wzór Projekt umowy- Załącznik nr 7 do SIWZ. 

8. Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany - Załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

9. Przedmiar robót – załącznik nr 10 do SIWZ 

10.. STWiOR Rozbudowa składowiska   – załącznik nr 11 do SIWZ 
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Załącznik nr 1 do SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego 
 prowadzonego przez GZGK Trzebnica-ERGOSp. z o.o w Trzebnicy 

Znak sprawy TZGK/PN/04/2016 

                                                                                                                   ..........................., dnia .........................           

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                         (miejscowość)             

 

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica-ERGO Sp. z o.o.  

w Trzebnicy 

 

O F E R T A 

  

Na .......................................................................................................................................................... 

 

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

(wpisać nazwę przedmiotu zamówienia) 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie 

Zamówień Publicznych z dnia ..........., nr .........., poz. .............., internecie i na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica-ERGO Sp. z o.o. 

a także po zapoznaniu się z: 

 Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

 projektem umowy, 

 przedmiarem robót, 

 projektem budowlanym 

 Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w/w zadania* 

my, niżej podpisani, reprezentujący: 

 

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

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

... 

                                       (nazwa i adres wykonawcy, telefon, fax, nr konta) 

oświadczamy, że : 
3. Uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania robót określonych SIWZ 
4. Dokumenty wymienione we wstępie przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy wykonanie 

   i zakończenie w terminie wskazanym w SIWZ tj. do dnia 30.12.2016 r. 
5. Realizację zamówienia wykonamy za cenę ryczałtową (zgodnie z kosztorysem ofertowym – 

Załącznik nr 7 do SIWZ):   
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netto
 ................................................................................................................. 
zł 

plus % podatku VAT w kwocie ..................................... zł 

brutto

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

zł 
(słownie cena brutto: ...............................................................................................................................zł) 

Cena obejmuje wszystkie opłaty, koszty i podatki obliczone na podstawie otrzymanych przedmiarów i 
projektów, a w tym także między innymi: 

a. Koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, 
b. Koszty postępowań administracyjnych i zatwierdzeń/decyzji urzędow 
 

 

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. 

 
4.  Na wykonane roboty udzielamy ............................ miesięcy gwarancji (nie krócej niż 24 m-cy). 

5. Oferta nasza jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Upoważniamy niniejszym Zamawiającego bądź upoważnionych przez niego przedstawicieli do 

przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie doświadczeń, dokumentów i przedłożonych 

informacji oraz do wyjaśnienia technicznych aspektów naszej oferty. Do tych celów upoważniamy osobę 

publiczna, bank lub przedsiębiorstwo wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji 

uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia dokumentów i oświadczeń 

zawartych w załącznikach. 

 

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

                            (miejscowość i  data)                                                     (podpisy i pieczęcie upełnomocnionych przedstawicieli) 

 

 (pieczątka Wykonawcy) 
*) odpowiednio skreślić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego 
 prowadzonego przez GZGK Trzebnica-ERGOSp. z o.o w Trzebnicy 
Znak sprawy GZGK/PN/04/2016 

 

OŚWIADCZENIE o spełnieniu wymagań stawianych art. 22 ust.1 ustawy 

Nazwa przedsiębiorstwa ......................................................................................................  

Adres przedsiębiorstwa  ...................................................................................................................  

Oświadczam, że firma nasza: 

spełnia wymogi art. 22.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych 

(Dz. U nr 19, poz. 177) to znaczy: 

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

................................................................ 
        /Data i podpis upoważnionego   
                 przedstawiciela wykonawcy/ 
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Załącznik nr 3 do SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego 
 prowadzonego przez GZGK Trzebnica-ERGOSp. z o.o w Trzebnicy 
Znak sprawy GZGK/PN/04/2016 

 
 

Nazwa przedsiębiorstwa ..............................................................................................  

Adres przedsiębiorstwa  ...........................................................................................................  

 
 

O ś w i a d c z e n i e  o  b r a k u  p o d s t a w  d o  w y k l u c z e n i a  

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

„Rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania materiałów konstrukcyjnych 

zawierających azbest”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o 

których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

................................................................ 
        /Data i podpis upoważnionego   
                 przedstawiciela wykonawcy/ 

 
 



 

Oznaczenie Postępowania: GZGK/PN/04/2016 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: „Rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwaterę 
składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest.” 

Załącznik nr 4 do SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego 
 prowadzonego przez GZGK Trzebnica-ERGOSp. z o.o w Trzebnicy 
Znak sprawy GZGK/PN/04/2016 

 

 

OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia 

zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze. zm.) 

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne pn.:  

„Rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania materiałów konstrukcyjnych 
zawierających azbest” 

 

Ja/my (imię i nazwisko):………………………………………………………..………………….………. 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/przez nas firmy (nazwa firmy):…………………….……….. 

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

oświadczam/my, że w stosunku do Firmy, którą reprezentuję/emy brak jest podstaw do wykluczenia z 

powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

*Oświadczam/my, że nasza firma nie należy do grupy kapitałowej. 

*Nasza firma należy do grupy kapitałowej………………………….…………………………….……… 

Składając oddzielną ofertę w tym postępowaniu oświadczam/my, że istniejące powiązania między naszą 

firmą a ………………………………………………………………………………………. nie prowadzą do zachwiania uczciwej 

konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia z uwagi na …………………. 

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

 

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

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy 

odpowiedzialności karnej z art. 271 Kodeksu karnego. 

................................................................ 
        /Data i podpis upoważnionego   
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                 przedstawiciela wykonawcy/ 
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Załącznik nr 5 do SIWZ w trybie przetargu 
nieograniczonego 

 prowadzonego przez GZGK Trzebnica-ERGO Sp. z o.o w Trzebnicy 
Znak sprawy GZGK/PN/04/2016 

 

WYKAZ 

robót odpowiadających swoim rodzajem robotom w zakresie rozbudowy składowisk (budowy składowisk) 

 
Nazwa przedsiębiorstwa ............................................................................................................ 
 
Adres przedsiębiorstwa ............................................................................................................. 
 
  

Nazwa zadania Nazwa i adres Zamawiającego Termin realizacji 
Wartość w tys. 

zł. 

    

Do niniejszego wykazu załączam poświadczenia/referencje dotyczące w/w robót. 

poświadczenia wystawione na Wykonawcę potwierdzające, że roboty, o których mowa powyżej 

zostały wykonane z należytą starannością. Poświadczenia mają zawierać co najmniej: 

nazwę i adres WYKONAWCY, nazwę i adres Inwestora, datę wystawienia, termin 

wykonywania robót, rodzaj robót i ich wartość. 

                                                                                            

                                                                                            ................................................................ 
                  /Data i podpis upoważnionego   

             przedstawiciela   wykonawcy/ 
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Załącznik nr 6 do SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego 
 prowadzonego przez GZGK Trzebnica-ERGO Sp. z o.o w Trzebnicy 

Znak sprawy GZGK/PN/04/2016 

(pieczątka Wykonawcy) 

 

 

WYKAZ 

osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania 

 
Nazwa przedsiębiorstwa ............................................................................................................ 
 
Adres przedsiębiorstwa ............................................................................................................. 
 
  

 L.p. Imię i nazwisko 
Kwalifikacje zawodowe i posiadane 

uprawnienia 

Wykształcenie o 

kierunku 
Rola w realizacji zadania 

     

                                                                                            

                                                                                            ................................................................ 
                  /Data i podpis upoważnionego   

              przedstawiciela   wykonawcy/ 
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Załącznik nr 7 do SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego 
 prowadzonego przez GZGK Trzebnica-ERGO Sp. z o.o w Trzebnicy 
Znak sprawy GZGK/PN/04/2016 

 

 

WZÓR 

UMOWA NR GZGK/ZWiK/ .............. /PN04/2016 

zawarta w dniu …………………………. 2016 r. w Trzebnicy pomiędzy: 
Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej Trzebnica-ERGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-178-87-69, REGON: 
021793317 , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000409746, o kapitale zakładowym w wysokości 720.000 zł, 
reprezentowaną przez: 

1. Marię Spalińską – Prezesa Zarządu, 
2. Iwonę Tarnawską - Prokurenta 

a z siedzibą w ...................................................................... , 

reprezentowaną przez : ......................................................................  

zwaną dalej WYKONAWCĄ 
§ 1 

 

Definicje 

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną 

część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy. 

2. Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, opracowania lub inne 

dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy. 

3. Plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z zapleczem na materiały i urządzenia 

Wykonawcy. 

4. Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w 

stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych. 

5. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument 

gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i 

terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej. 

7. Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, 

uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani 

przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

§ 2 

Przedmiot umowy 
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1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na: 

„Rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania materiałów konstrukcyjnych 

zawierających azbest” 

2. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony zgodnie z: 

1) dokumentacją projektową „Projekt budowlany Rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwaterę 

składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest– stanowiącą Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, 

 

2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

3)  przedmiarem robót – stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy, 

4) zgłoszeniem przystąpienia do budowy.– stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

§ 3 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie placu budowy, 

2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania placu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) obowiązki kierownika budowy pełnić będzie.......................................................Nr upr ............................., 

   

2) przyjęcie placu budowy, 

3) utrzymanie porządku, 

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, ppoż. w trakcie wykonywania robót . 

5) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne. 

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi, 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 

7) stosowanie materiałów i urządzeń, posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy; wszelkie odstępstwa od 

pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać 

pisemną aprobatę Zamawiającego, 

8) współpraca z służbami Zamawiającego, 

9) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia 

pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót, 

10) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów 

niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, 
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11) ubezpieczenie od wszelkich ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy w okresie od przejęcia placu 

budowy do dnia ukończenia robót, 

12) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, 

13) przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru, 

14) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót przedstawicielowi Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu/ miejscu 

składowania oraz na terenie wykonywanych robót. 

§ 4 

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, 

dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, 

kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i 

będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie. 

§ 5 

Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy, w terminie do 30.12.2016 r. 

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie 

Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do 

rodzaju w § 7 niniejszej umowy. 

§ 6 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. WYKONAWCA wniósł w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, określonej w § 8 ( zaokrąglonej do pełnych 100 zł), wartość 

........... zł. (słownie....................... zł), z czego 70% tj. ........................ .zł przeznacza się jako gwarancję 

zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% tj...................zł przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu gwarancji. 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie..................................................................... . 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy z tytułu zgodnego z umową wykonania robót zostanie 

zwrócone w terminie 30 dni po odbiorze końcowym, zaś zabezpieczenie z tytułu gwarancji w ciągu 14 

dni po upływie okresu gwarancji. 

§ 7 

Kontrola jakości robót i ich odbiór 

1. Roboty podlegają odbiorom częściowym lub końcowym, zgodnie z zapisami w STWiOR – stanowiącej załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Kontrola jakości robót – zgodnie z zapisami w STWiOR – stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.   
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2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy z udziałem nadzoru inwestorskiego 

(inspektor nadzoru). 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie: 

1) protokołów technicznych, 

2) protokołów badań, 

3) gwarancji, 

4) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, 

jeżeli miały miejsce, 

4. Odbiór częściowy lub końcowy robót  (zgodnie z zapisami w STWiOR – stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy) zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę 

zawiadomienia. 

1) O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie 

dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt 

doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 

2) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z 

powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków Zamawiający może 

odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce. 

5.Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4, mimo prawidłowego 

zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z 

wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

6. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. 

Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. 

Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole 

odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym 

odbiorze. 

4. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym 

fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie 

terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. 

Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 8. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2, Strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie 

Wynagrodzenie netto ........................zł, plus należny podatek VAT w wysokości ............................. Łącznie 
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wynagrodzenie brutto wynosi ............................, 

słownie:...................................................................................... 

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer konta: 

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

3. Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych. Faktura będzie płatna w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania 

przez Zamawiającego. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 9 

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. 

2. Termin gwarancji ustala się na ............... miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego 

od Wykonawcy przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z 

przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z 

dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. Reklamacje z tytułu wad, 

będą usuwane przez Wykonawcę w terminie 14 dni. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie 

dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w 

wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek 

wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności 

następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo 

dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek. 

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad 

rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek 

dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego. 

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może: 

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady, 

b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się 

do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może: 

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej. 

9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym. 
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§ 10 

Odstąpienie od umowy 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru 

§ 11 

Kary umowne 

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne i odsetki z następujących tytułów: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

  za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady 

stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji 

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

Zapłata kary umownej nastąpi poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy. 

  za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 5 000,00 zł. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje 

się wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie 

ustalonym w § 9 ust. 3. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze 

zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które 

naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego niespowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on 

Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru części przedmiotu umowy. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 

§ 12 

Siła wyższa 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły 

wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest 

powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. 
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składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest.” 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu 

realizacji umowy na osoby trzecie. 

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), 

jeżeli zostały przesłane przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod 

następujący adres: 

Zamawiający: 

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ TRZEBNICA-ERGO SP. Z O.O. 
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 

55-100 TRZEBNICA 

……………………………………. 

Wykonawca: 

Nazwa Wykonawcy: 
  
Ulica: 
Kod Miejscowość: 

 

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W 

przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą 

uważane za skuteczne. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

 

WYKONAWCA                                                                                                                  ZAMAWIAJĄCY 

 

 


