Załącznik nr 1 do SIWZ FD.7021.21.2018
z dnia ………………….2018 r.
…………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………
Adres: …………………………………………………..
Tel/fax.: ………………………………………………..
e-mail: ………………………………………………….
Regon: ………………………………………………….
NIP: …………………………………………………….
Dla : Gminy Goniądz
19-110 Goniądz
ul. Plac 11 Listopada 38
W odpowiedzi na ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze
zmianami) na zadanie pod nazwą :
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz
Ja (imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA
…………………………………………………………………………………………….
1. Oferuje :
1) wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt. ….. SIWZ:
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz
za cenę ryczałtową:
- netto …………… zł (słownie: ….…………………………………………….…….)
- brutto ………… zł(słownie: …………………….…………………………………)

- w tym VAT …..% ………. zł (słownie zł: …………………………………………….)
2) Akceptuje termin realizacji zamówienia.
3) Akceptuje warunki płatności – 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury (zgodnie
z …………. umowy), przelewem na konto …………………………………………..
2. Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do
niej zastrzeżeń.
3. Akceptuję warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do
SIWZ.
4. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli …………….. miesięcznej
gwarancji i rękojmi.
5. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: □ tak, □ nie.
6. Informuję, że (niepotrzebne skreślić):
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego;
-wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług (podać nazwę , rodzaj
towaru , usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego) …..……………………….………………
o wartości bez podatku wynoszącej …………………………… zł netto.
7. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie* /przy udziale podwykonawców
w następującym zakresie*:
………………………………………………………………………………………
(zakres powierzonych robót/firma Podwykonawcy
………………………………………………………………………………………
(zakres powierzonych robót/firma Podwykonawcy
8. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do :
a) podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego,
b) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości
kwoty brutto określonej w ofercie .
9. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część
oferty są :
1) ……………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………….
4) …………………………………………………………………………….
5) …………………………………………………………………………….
6) …………………………………………………………………………….
7) …………………………………………………………………………….

10. Oferta została złożona na ……………… ponumerowanych stronach.

……………………………….
(miejscowość data)
przedstawiciela Wykonawcy)

……………………………………..
(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)

Załącznik nr 2 do SIWZ FD.7021.21.2018
z dnia ……………….2018 r.
Zamawiający:
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności
od
podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………
(imię,
nazwisko,
stanowisko/podstawa
do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa dróg gminnych
w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone
przez zamawiającego w pkt. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .
…………….……. (miejscowość)………, dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego
Zamówienia

polegam

na

w pkt. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków
zasobach

następującego/ych

…………………………………..………………..,

podmiotu/ów:.
w następującym

zakresie: ………………………………………………………………
…………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni
zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ FD.7021.21.2018
z dnia …………………..2018 r.
Zamawiający:
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………
(imię,
nazwisko,
stanowisko/podstawa
do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa dróg gminnych
w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz,
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego , oświadczam że:
1.
2.

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
nie
podlegam
wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość)………………, dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..
…………………...........………………….
……………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………
………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ FD.7021.21.2018
z dnia ……………...2018 r
Zamawiający:
Gmina Goniądz
ul. Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami)
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę dróg gminnych
w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz,
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczam, że*:
□ Wykonawca ………………………………………………………………… nie należy
do tej samej
(nazwa i adres Wykonawcy)
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2015 r. poz. 184 ze zmianami), co pozostali
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu.
□ Wykonawca ………………………………………………………………… należy do
tej samej
(nazwa i adres Wykonawcy)
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2015 r. poz. 184 ze zmianami), co Wykonawca
………………………………..
(należy wskazać wszystkich Wykonawców, z którymi występują powiązania kapitałowe).
W związku z ww. okolicznością , przedstawiam dowody, że powiazania ze wskazanym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
* odpowiednie zaznaczyć

Oświadczam również, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Załączniki (dowody) do oświadczenia:
1) ……………………………………
2) ……………………………………
3) ……………………………………
Powyższe oświadczenie składane jest Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
tj. informacji z otwarcia ofert.

…........................................................
(data i podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do SIWZ FD.7021.21.2018
z dnia …………………….2018 r.
ZOBOWIĄZANIE
podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji
zamówienia
Oświadczam, że ………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu składającego zobowiązanie)
stosownie do art. 22 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.

U

z

2017

r.

poz.

1579

ze

zmianami),

oddam

Wykonawcy……………………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji zasoby zdolności ………………………..…………………………………….
(sytuacja ekonomiczna lub finansowa, lub zdolności techniczne lub zawodowe)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa zamówienia publicznego)

Oświadczam, że:
1. Udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie
…………………………………………………………………………………………………
2. Sposób wykorzystania udostępnionych zasobów będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………
3.
Zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………….
4.
Zrealizuję /nie zrealizuję * roboty budowlane, do realizacji których wskazane
zdolności są wymagane.:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………
(data)
…………………………………………………..
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela
podmiotu składającego zobowiązanie)

*) niepotrzebne skreślić UWAGA: należy złożyć tylko w przypadku jeżeli Wykonawca będzie korzystał
z zasobów innego podmiotu przy realizacji zamówienia

Załącznik Nr 6 do SIWZ FD.7021.21.2018
z dnia ………………… 2018 r.
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)
Wykaz robót wykonanych i zakończonych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w zakresie będącym przedmiotem
zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty wykonania wraz z załączeniem dowodów
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………
Przedmiot zamówienia
(charakterystyka wykonanej
roboty, zakres zadania)

Całkowita
wartość
brutto
(zł)

Terminy
wykonania
robót od –do
(podać dzień,
miesiąc, rok)

Miejsce wykonania
(nazwa zamawiającego)

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy wskazane 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.
………………………………………………………………
(data i podpis Wykonawcy)
Powyższy wykaz wraz z dowodami składany na wezwanie Zamawiającego , o którym mowa w art. 26 ust.
2 ustawy.

Załącznik nr 7 do SIWZ FD.7021.21.2018
z dnia ………………………..2018 r.

………………………………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia.
Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………….…………………,
Adres Wykonawcy …………….……………………………………………………………..,
1. Wykaz osób
l.p.

Imię i
nazwisko

Planowana funkcja
przy realizacji
zamówienia.

Wykształcenie,
doświadczenie
zawodowe

Posiadane
uprawnienia
(techniczne,
kierownicze)

Podstawa do dysponowania
wykazanymi osobami

2. Wykaz części zamówienia przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę
l.p.

Rodzaj części zamówienia przewidzianej Nazwa podwykonawcy
do wykonania przez podwykonawcę

Data i podpis Wykonawcy ………………………………………………………
Powyższy wykaz wraz z dowodami składany na wezwanie Zamawiającego , o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy.

Zał. nr 8 do SIWZ FD.7021.21.2018
z dnia ……………………2018 r.

UMOWA NR ……../2018
zawarta w………………………. dnia ……………2018 r. pomiędzy Gminą Goniądz mająca
siedzibę w 19-110 Goniądz, ul. Plac 11 Listopada 38, zwanym w dalszej części umowy
Zamawiającym, NIP: 5461377426, w imieniu którego działają następujące osoby:
mgr inż. Mariusz Ramotowski – Burmistrz Goniądza,
przy kontrasygnacie mgr Jolanty Gorzoch – Skarbnika Miejskiego
a
firmą ………………… z siedzibą ………………… wpisaną do KRS pod numerem
……………….. w ……………………….., ………………………………………………..,
NIP: …………………., Regon: …………………… zwanym Wykonawcą
reprezentowanym przez:
1. …………………….................................. –…………………
2. …………………….................................. – ………………...
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z procedurą przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), na wykonanie Przebudowy
dróg gminnych w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na
Przebudowie dróg gminnych w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz
2. Szczegółowy zakres robót opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) w tym dokumentacji projektowej , specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót, przedmiarach robót – stanowiących integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją
przetargową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
i polskimi normami, ustalonymi w niniejszej umowie warunkami a także uzgodnionymi
z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac, oraz do oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
4. Materiały z rozbiórki muszą być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2018 r. poz. 21).

§2
1.Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 7 dni
licząc od dnia podpisania umowy;
2)odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
3)terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2.Do obowiązków Wykonawcy należy:
1)przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2)zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania
przez cały czas trwania realizacji zadania.
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze
zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską
normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
5) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
6) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających
z następujących ustaw:
a)Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. , poz. 519 ze
zmianami ),
b)Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zmianami),
7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p. poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania
robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi
robotami;
8) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie,
że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom,
dla których są przewidziane według umowy;
9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,
w tym także ruchem pojazdów;
11) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących
zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu
dróg, nawierzchni lub instalacji;
13) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru ostatecznego kompletu
protokołów niezbędnych przy odbiorze i kompletu dokumentów w szczególności:
- dokumenty potwierdzające odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- recept i ustaleń technologicznych;
- dziennika budowy;
- wyników pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST;
- deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST;
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót;
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
14) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej budowy
inwentaryzacji powykonawczej na własny koszt;

oraz sporządzenie

geodezyjnej

15) przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych w pełnym zakresie;
16) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunięcia;
17) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem lub
pozostające w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
18) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód , które mogą zaistnieć w związku
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,
19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
3.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
4.Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
wykonawcy.
5.Zmiana osób, o których mowa w ust. 4, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga wcześniejszego zaakceptowania
przez Zamawiającego.
§3
1. Termin rozpoczęcia robót: dzień przekazaniu terenu robót.
2. Termin zakończenia robót: 15 lipca 2019r.
3. Termin zakończenia robót jest rozumiany jako termin gotowości do odbioru wykonanych
robót.
4. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy w terminach zgodnych
z przygotowanym
przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego
harmonogramem robót, stanowiącym załącznik do umowy.
5. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość zmian w harmonogramie robót.
§4
1.Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
………………………… złotych brutto (słownie złotych: ……………………………),

w tym :
kwota netto ………………… złotych (słownie złotych : ………………………….. )
podatek VAT …………….. złotych (słownie złotych: ……………………………..)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia
zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego.
3.Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją robót objętych dokumentacją przetargową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
4.Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania
oferty zapoznał się z zakresem przedmiotu umowy i wykorzystał wszelkie środki mające na
celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość robót związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
5.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wszelkie rozbieżności w dokumentacji zostały
wyjaśnione i usunięte na etapie przeprowadzonego postępowania przetargowego.
6.Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ………………………………………….…..
7. Zapłata wynagrodzenia przypadającego w roku 2018 nie przekroczy 70% wartości całości
przedmiotu zamówienia na podstawie faktury przejściowej przedłożonej zamawiającemu do
dnia 10 grudnia 2018r. Płatność faktury końcowej nastąpi na podstawie protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
8.Fakturę VAT należy wystawić w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Goniądz, ul. Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz NIP: 5461377426
Odbiorca: Urząd Miejski w Goniądzu , ul. Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
9. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy dla którego bank
prowadzi rachunek VAT. Nr rachunku ……………………………………………..,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z podpisanym
przez strony protokołem odbioru robót.
10. Za termin realizacji rachunku uznaje się dzień , w którym Zamawiający polecił swojemu
bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.
11.Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§5
1.Zamawiający wyznacza do pełnienia Nadzoru Inwestorskiego ……………………. adres:
…………………….. tel. ……………………………….
2.Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branża drogowa : ……………………………..
adres: ........................................................
telefon: ..............................................
Kierownika Budowy branża telekomunikacyjna : ……………………………..
adres: ........................................................
telefon: ..............................................
Kierownika Budowy branża energetyczna : ……………………………..
adres: ........................................................
telefon: ..............................................
§6
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane
roboty obejmujące cały przedmiot niniejszej umowy.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 będzie biegł od dnia odbioru ostatecznego robót
będących przedmiotem umowy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie
określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
§7
1. Wszystkie odbiory robót (zanikających i ulegających zakryciu, ostateczny
i pogwarancyjny) będą dokonywane na zasadach określonych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
2. Komisyjny odbiór ostateczny robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia o zakończeniu robót.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru ostatecznego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, lub z
powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy,
Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót,
lub usunięcia wad, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do
wykonywania czynności odbioru .
4. Komisja sporządza protokół odbioru ostatecznego robót. Podpisany protokół odbioru
ostatecznego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.
5. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru ostatecznego nieistotnych wad przedmiotu
umowy, strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru,
Zamawiający po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Za dzień faktycznego odbioru uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru ostatecznego robót.
§8
1.Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za :
1)opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % całkowitego
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia ;
2)opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi
– w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
opóźnienia. Opóźnienie będzie naliczane od następnego dnia po upłynięciu terminu
ustalonego na usunięcie wad;
3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto
4)niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, inne
aniżeli określone w pkt 1-3 , w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego
brutto,
5) brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom
w wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto;
6) opóźnienie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
opóźnienia;
7) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia
umownego brutto;
8) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia umownego
brutto;
9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty , w wysokości 1 %
wynagrodzenia umownego brutto.;
10) za oddelegowanie do wykonywania robót wskazanych w § 9 ust. 1umowy osób nie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 500 zł (słownie zł: pięćset
00/100) za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej
samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na
umowę o pracę);
11) za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie
jednego
z dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 1-4 umowy w wysokości 500 zł (słownie zł:
pięćset 00/100) za każdy przypadek . Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej
samej osoby w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez
Wykonawcę ww. dokumentów.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, za zwłokę w wykonywaniu robót określonych
w harmonogramie robót, za każdy tydzień zwłoki.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w przekazaniu terenu
budowy , w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający na żądanie Wykonawcy zapłaci
odsetki ustawowe.
6. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionej faktury.

7. Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania na zasadach ogólnych w tym
odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego.
§9
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem
wszystkich robót objętych zamówieniem, tj. czynności opisanych w Przedmiarze Robót
(stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ) i SST (stanowiących załącznik Nr 10 do SIWZ),
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r. poz. 1332 ze
zmianami).
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w trakcie realizacji zamówienia kontroli wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę
wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności, w szczególności poprzez:
1) żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust.. 1;
2) żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów;
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
3. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia – nie później niż w terminie 7 dni od przystąpienia
do realizacji przedmiotu umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego , w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu , jeden ze wskazanych
w ust. 4 dokumentów w celu
potwierdzenia zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności w trakcie realizacji zamówienia.
4. Dokumentami

potwierdzającymi zatrudnienie na podstawie umowy o pracę mogą być :

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności :
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia ,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę , wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczone za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopie umów o pracę . Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników , zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów,

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe
do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5. W przypadku, niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej,
w wysokości określonej w § 8 ust. 2 pkt 10-11.
§ 10 *
1.Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych
stanowiących przedmiot umowy: …............................................................................................
2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrażona przez akceptację umowy o podwykonawstwo.
3.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub
zaniechania.
4. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
5.Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności ,
iż:
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych , dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym
w STWiOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za
wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;
5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji
umowy o podwykonawstwo.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;
2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić
wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną , nie później niż 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą
Wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od
dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.
10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 9 pisemne zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności
w następujących przypadkach:
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo,
określonych w pkt 4;
2) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
3) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy przez Zamawiającego;
4) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem
przewidywany umowa dla tych robót;

jest

dłuższy niż

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie umowy.
11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego

zastrzeżeń do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca może przedłożyć
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 5 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 10.
14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia
przedłożenia kopii umowy tej umowy nie zgłosi do niej sprzeciwu na piśmie.
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo , której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem
art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp.
16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
17. Zamawiający może żądać o d Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż
ten, z którym została zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową
wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt 8 -14.
20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą
umową.
21. Zamawiający , może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa,
określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania
terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę

z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.
22. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenia Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody
dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów
o podwykonawstwo ( wzór oświadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy stanowi
załącznik do umowy.
23. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
24. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy wezwania.
25.W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 24,
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
1 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
2 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się
należy,
3 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
26. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust.23, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca
nie złoży w trybie określonym w ust. 24 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej
zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi
zapłaty.
27. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
28. Zasady dotyczące zawierania umów z Podwykonawcami mają odpowiednie zastosowanie
do Dalszych Podwykonawców.
*obowiązuje w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy.

§ 11
1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę …………………
zł (słownie zł:
……………………) w formie ………………………………
2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy .
3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznacza
się:
1) 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
2) 70% na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót.
4. Zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót zostanie zwrócone w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie
zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi .
6. Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi ……………..
7. Bieg rękojmi rozpoczyna się:
1) w dniu następnym od daty podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót;
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym
w ust. 6, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu
§ 12
1.Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych niżej przypadkach.
2.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia
umowy ; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

2

w razie ogłoszenia upadłości, likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy;

3

gdy zostanie wydany nakaz zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy;

4

gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

5

gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc;

6

kiedy Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejsza umową, specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót lub wskazaniami Zamawiającego.

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być
przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.
4.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
1)w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu
na dzień odstąpienia,
2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony która odstąpiła od umowy.

5.Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności.
6.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada obowiązany jest do:
1)dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia,
2)przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 13
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności pod rygorem nieważności
formy pisemnego aneksu podpisanego przez każdą ze stron i będą dopuszczalne jedynie
w granicach unormowanych art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści
oferty Wykonawcy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania
robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących
sytuacjach:
1) wystąpienia zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane tj.
zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
2) wystąpienia zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo
budowlane tj. uzgodniono możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie , zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego;
3) wystąpienia zmian dokonanych podczas wykonywania robót, uznanych za nieistotne
odstępstwo od projektu budowlanego.
4) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów,
które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
5)wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
6) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
3. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących
sytuacjach:
1) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót;
2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy;
3) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami
4.Postanowienia określone w ust. 2 i 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§ 14
Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego.
§ 16
Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Załączniki:
1

oferta Wykonawcy;

2

specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

3

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

4

projekt wykonawczy;

5

projekt stałej organizacji ruchu;

6

harmonogram robót;

7

karta gwarancyjna;

8

oświadczenie Podwykonawcy;

9

karta gwarancyjna.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik do umowy nr ……./2018 z dnia ….............2018 r.

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY O OTRZYMANIU NALEŻNEGO
WYNAGRODZENIA
PODWYKONAWCA:
…………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu Podwykonawcy …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Niniejszym oświadczam, że:
1. Podwykonawca otrzymał od Wykonawcy zadania pn. Przebudowa dróg gminnych
w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz w całości należne wynagrodzenie i został w ten
sposób całkowicie zaspokojony z tytułu podwykonawstwa przy realizacji ww. zadania.
2. Ww. zapłata wynagrodzenia została zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
o Podwykonawstwo Nr
…………. z dnia …………….. i wyczerpuje roszczenia
Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu tych płatności.
3. W związku z dokonaniem zapłaty w całości wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz
Podwykonawcy z tytułu umowy Nr …………………………… Zamawiający nie posiada
żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy, a wszelkie zobowiązania Zamawiającego
względem Podwykonawcy wygasły.

…………………………., dnia ………….

…………………………………………
(czytelny podpis, lub podpis z pieczątką imienną

Podwykonawcy)

Załącznik do umowy ……/2018 z dnia ….............2018 r.
KARTA GWARANCYJNA
1

Przedmiot gwarancji:
Gmina Goniądz

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szafranki

2

Zamawiający : Gmina Goniądz , reprezentowana przez :
mgr inż. Mariusza Ramotowskiego – Burmistrza Goniądza
przy kontrasygnacie mgr Jolanty Gorzoch – Skarbnika Miejskiego

3

Wykonawca: …………………………………………………
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………….

4. Umowa Nr …./2018 z dnia ……………… 2018 r.
5. Data odbioru ostatecznego zrealizowanego przedmiotu zamówienia .............................
6. Ogólne warunki gwarancji
1
wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji
został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją
projektową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno –
budowlanymi oraz innymi dokumentami będącymi częścią umowy,
2
okres gwarancji wynosi ….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
ostatecznego,
3
wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady
fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,
4
okres gwarancji jakości wydłuża się o czas występowania wady ( w tym o czas jej
usuwania),
5
okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy wolny od
wad oraz w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
6
W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze ostatecznym.
7.Gwarancją nie są objęte wady powstałe na skutek:
1) działania siły wyższej;
2) normalnego zużycia obiektu lub jego części;
3) działania osób trzecich;
4) szkód wynikłych z winy użytkownika , a szczególnie w wyniku niewłaściwej konserwacji
i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją i zasadami eksploatacji.
8.Wszystkie czynności związane z wykonywaniem gwarancji strony przeprowadzają
pisemnie.
9.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad
w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron, a wad zagrażających
bezpieczeństwu niezwłocznie.

10. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 30 dni od daty uzgodnionej
w protokole , Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
11.W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.
Podpisy:
upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

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

przedstawiciel Zamawiającego

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

Załącznik nr 13 do SIWZ FD.7021.21.2018
z dnia ……………...2018r.
Zamawiający:
Gmina Goniądz
ul. Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*

………………………………………………………………
(data i podpis Wykonawcy)

______________________________

1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

