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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu 

ul. 3 Maja 7 

98-200 Sieradz 

telefon/faks: +48 43 8226268 / +48 43 8226267 

e-mail: sekretariat@wordsieradz.pl 

adres strony internetowej: www.wordsieradz.pl 

godziny pracy: 800-1500 

 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: ODTJ/6/05/2016 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 

podane oznaczenie. 

 

3. TRYB POSTĘPOWANIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164) zwanej dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość 

zamówienia jest niższa od równowartości kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp. 

 

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

Zamówienie będzie finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji 

Zamawiającego. 

 

 

 

 



5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

  

5.1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na 

terenie WORD w Sieradzu”.  

5.2. CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  

 Główny przedmiot: 45000000-7 Roboty budowlane; 45214800-8 Ośrodki szkoleniowe 

5.3. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności ustawą  

z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290), ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380), ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164) oraz z ustawą z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej  (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).  

 Zamówienie będzie realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 

stycznia 2013r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. z 2013 r. poz. Nr 91). 

 Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, a w 

szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi 

wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 

5.4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wysokości 10% wartości zamówienia 

podstawowego. 

5.5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji 

i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych 

w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. 

5.6.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ . 

5.7. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale 

podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w 

Formularzu Oferty) części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw 

(firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 



5.8. W oparciu o art. 36 ust. 2 pkt 11 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że umowy o 

podwykonawstwo na dostawy mediów (tj. wody, gazu, energii elektrycznej) na plac 

budowy nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.  

5.9. Wykonawca przed przystąpieniem do prac wynikających z przedmiotu zamówienia 

musi posiadać zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo - 

finansowego uwzględniający zaawansowanie robót wraz z określeniem terminu ich 

realizacji na etapie 30%, 60% i 100% wartości wszystkich robót objętych 

zamówieniem. 

 

6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I GWARANCJA  

JAKOŚCI 

 

6.1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 

maksymalnie 10 miesięcy od daty podpisania umowy.  

6.2. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. 

Okres gwarancji za wady ustala się na okres zgodny z ofertą Wykonawcy.  

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

7.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp oraz niepodlegający wykluczeniu z 

powodu niespełniania warunków, o których mowa o których mowa w art. 24 ust 1 i 2 

ustawy Pzp. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy 

Pzp oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie 

zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego 

zamówienia. Zamawiający oceni zdolność Wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia, w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, 

efektywności i doświadczenia. 

7.2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

7.2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 



Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w 

tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. SIWZ. 

7.2.2.   posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej zadania wymienione 

pod literą a lub zadanie wymienione pod literą b:  

a/ budowa, przebudowa lub remont  drogi o wartości robót  nie mniejszej niż  

3 000 000, 00 zł brutto (trzy miliony złotych brutto) oraz budowa lub przebudowa 

obiektu kubaturowego o wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 złotych 

brutto (dwa miliony złotych brutto) 

b/ budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy o wartości robót nie mniejszej 

niż 5 000 000,00  zł. brutto (pięć milionów złotych brutto). 

7.2.3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: 

1) Potencjał techniczny 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków  

w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. SIWZ. 

2)    Potencjał kadrowy 

Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

legitymujące się kwalifikacjami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do 

funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną 

poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia,  

spełniające następujące wymagania: 

a) Jedna osoba  proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy:  

 posiadająca co najmniej 24 - miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku 

kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na 

budowie, przebudowie, remoncie drogi lub budowie , przebudowie obiektu 



kubaturowego o wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto (dwa miliony 

złotych brutto); 

(Zamawiający będzie brał pod uwagę każdy pełny miesiąc (30 dni) wykonywania 

funkcji kierownika budowy wskazany w wykazie osób. W przypadku jednoczesnego 

pełnienia funkcji kierownika budowy na kilku budowach Zamawiający będzie 

uwzględniał doświadczenie nabyte w tym samym okresie tylko raz) 

 oraz 

 posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 

2016 poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz.U. z 2014 r. poz 1278) lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli przepisy nowsze nie uchyliły ważności 

tych uprawnień lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte poza granicami Polski, a 

uznane na podstawie przepisów odrębnych. 

b)  Jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownik robót branży 

 sanitarnej: 

 posiadająca co najmniej 12 - miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku 

kierownika robót oraz posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych,  wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oraz rozporządzenia 

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub 

odpowiadające im uprawnienia zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, jeżeli przepisy nowsze nie uchyliły ważności tych uprawnień lub 

odpowiadające im uprawnienia zdobyte poza granicami Polski, a uznane na podstawie 

przepisów odrębnych. 

c) Jedna osoba do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej:  

 posiadająca co najmniej 12 - miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku 

kierownika robót oraz posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U. 2016 poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 



11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli przepisy nowsze nie uchyliły ważności 

tych uprawnień lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte poza granicami Polski, a 

uznane na podstawie przepisów odrębnych. 

d) Jedna osoba do pełnienia funkcji kierownika robót branży drogowej:  

 posiadająca co najmniej 12 - miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku 

kierownika robót oraz posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im 

uprawnienia zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli 

przepisy nowsze nie uchyliły ważności tych uprawnień lub odpowiadające im 

uprawnienia zdobyte poza granicami Polski, a uznane na podstawie przepisów 

odrębnych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza wskazania jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej 

z funkcji wymienionych powyżej. 

 

 

7.2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca musi wykazać posiadanie środków 

finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 

PLN (trzy miliony złotych), przy czym dopuszczalne jest wykazanie środków z kredytu 

obrotowego lub innego kredytu o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie 

konkretnego celu.  

7.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 

ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 



7.4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków, o których mowa 

w art. 22 ust 1 ustawy Pzp opisanych powyżej Wykonawcy wykazują łącznie, 

7.5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8 SIWZ. 

 

8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

8.1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy - pod rygorem 

wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - 

złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 

8.1.2.Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych** robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór 

wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 

 W przypadku, gdy wartości w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku 

podano w walucie innej niż polski złoty, należy przeliczyć je w celu dokonania oceny 

spełniania warunku wg średniego kursu NBP dla tej waluty z dnia zamieszczenia 

ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

 

* Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty. W  przypadku, 



gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w 

wykazie, zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 

 

** Przez najważniejsze roboty, których dotyczy obowiązek załączenia dowodów 

Zamawiający rozumie roboty, o których mowa w 7.2.2) SIWZ. 

  

8.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i 

doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ  

 W przypadku, gdy wartości w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku 

podano w walucie innej niż polski złoty, należy przeliczyć je w celu dokonania oceny 

spełniania warunku wg średniego kursu NBP dla tej waluty z dnia zamieszczenia 

ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

8.1.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia. Oświadczenie znajduje się w załączniku nr 6 do 

SIWZ. 

8.1.5.  Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolność 

kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert – w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i 

finansowej. 

 W przypadku, gdy wartości w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku 

podano w walucie innej niż polski złoty, należy przeliczyć je w celu dokonania oceny 

spełniania warunku wg średniego kursu NBP dla tej waluty z dnia wystawienia 

dokumentu.  

8.1.6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych 

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie tego warunku. 

8.2.  W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu,  potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych 



lub ekonomicznych  innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.  

 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

8.2.1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował 

zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 

zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących w 

szczególności: 

 a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

 b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

 c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

 d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

8.2.2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 

4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia 

dokumentu, o którym mowa w pkt 8.1.5 SIWZ dotyczących tych podmiotów. 

8.2.3.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, 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 

Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w 

art. 24 ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 3.1. do  SIWZ). 

8.2.4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp w zakresie dysponowania wiedzą i doświadczeniem, powołuje się na 

wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, podmiot ten winien uczestniczyć w realizacji 

zamówienia. 



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

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy 

Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 

4) ustawy Pzp - złożyć następujące dokumenty:  

8.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,  

o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 

do SIWZ, 

8.3.2. 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 do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

 8.3.3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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, 

8.3.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, 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, 

8.3.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 

8.3.5.a.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp mają 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w 

odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 

administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 

określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu 



zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 

zamieszkania tych osób lub przed  notariuszem. 

8.3.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

8.3.7.Listę podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie 

należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ). 

8.4. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

 1) w pkt 8.3.2. – 8.3.4. i 8.3.6. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione  

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: 

 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

 b) 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, 

 c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

 2) w pkt 8.3.5. SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 

dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy Pzp. 

8.4.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.1. 

SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 

także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, 



8.4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4.1.1) lit a) i c) oraz pkt 8.4.1.2) SIWZ, lub 

zastępujący je dokument, o którym mowa w pkt 8.4.2. SIWZ, powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o 

którym mowa w pkt 8.4.1.1) lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa w pkt 

8.4.2. SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

8.4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 

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

zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

8.5.   Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 

8.5.1.Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia 

wymienionego w pkt 8.1.1. SIWZ, które musi zostać złożone w formie oryginału, a 

także zobowiązania, o którym mowa w pkt 8.2. SIWZ, które wymaga zachowania 

formy pisemnej), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę.  

8.5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).  

8.5.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 

będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.5.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

8.6.  W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 



a) oświadczenia wymienione w pkt 8.1.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. – 

8.1.5. SIWZ, a także dokumenty je zastępujące, mogą być złożone w imieniu 

wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę.  

b) oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 8.3.2. – 

8.3.7. albo odpowiadające im dokumenty, o których mowa w pkt 8.4., powinny być 

złożone przez każdego Wykonawcę.  

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
 
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 

9.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz 

wymienione w pkt. 9.6. dokumenty. 

9.6. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

9.6.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 SIWZ oraz dowód 

wniesienia wadium, z uwzględnieniem zapisów ust. 9.6.4.; 

9.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

9.6.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) 

względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do 

ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.  

9.6.4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 

pieniądz. 

9.6.5. Kosztorys ofertowy wypełniony - wyłącznie zgodny z pozycjami kosztorysu ślepego 

zamieszczonego w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ). 

Wykonawca nie jest uprawniony do modyfikacji pozycji kosztorysu, w szczególności 

poprzez jakiekolwiek zmiany czy poprawki.  



 Wszystkie pozycje zawarte w kosztorysie ślepym, bez względu na sposób opisu, należy 

rozumieć jako usługę (np. montaż) wraz z dostawą materiałów lub urządzeń 

zakupionych i dostarczonych na koszt Wykonawcy. 

9.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

9.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do SIWZ powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści. 

9.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny. 

9.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę. 

9.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 

z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12. W treści oferty powinna być umieszczona 

informacja o liczbie stron. 

9.12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości 

zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny 

być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i 

ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane 

do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie, a 

nadto informacje, do których ujawnienia Zamawiający będzie zobowiązany na 

podstawie obowiązujących przepisów bądź orzeczeń sądów lub organów.  Informacje 

zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa nie zostaną udostępnione, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, 

oznaczonym „Oryginał” i 1 kopii, oznaczonej „Kopia”. Ofertę (oryginał i kopię) należy 

umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości 



bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) 

i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 

 oraz opisane: 

Oferta - „Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na terenie WORD w 

Sieradzu” 

 „Nie otwierać przed dniem 01.06. 2016 r., godz. 1200” 

9.14. Wymagania określone w pkt. 9.11. – 9.13. nie stanowią o treści oferty i ich 

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne 

konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 

Wykonawcę. 

9.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

10.1. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do 

SIWZ formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) według zasad określonych w 

sposobie wypełnienia tego formularza.  

10.2. Cena oferty musi wynikać z załączonego do oferty szczegółowego kosztorysu 

ofertowego, opracowanego na podstawie przedmiaru robót przekazanego przez 

Zamawiającego (załącznik nr 8 do SIWZ). Ceny jednostkowe muszą zawierać wszelkie  

składniki kosztów niezbędnych do ich wykonania. Koszt materiałów i/lub urządzeń 

przewidzianych w danej pozycji kosztorysu w każdym przypadku winien być 

wkalkulowany w cenę wskazaną w ramach pozycji, której opis przewiduje montaż 

danego urządzenia lub użycie materiału. 

10.3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  

10.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 



Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

11.1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 150 000 zł    

(słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

11.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub 

kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 

a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  

 Bank: PKO BP S.A. O/Sieradz  

 nr rachunku: 18 1020 4564 0000 5202 0008 9011; 

b. poręczeniach bankowych; 

c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

d. gwarancjach bankowych; 

e. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 

11.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone  

w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.  

 Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji dla 

niniejszego postępowania należy wskazać: ”Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7". 

 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym 

jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie 

przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a 

i 5 ustawy Pzp. 



11.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na 

wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem 

terminu składania ofert.  

11.5.  Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy 

Pzp. 

11.6.  Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z 

odsetkami, w przypadku gdy: 

11.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

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

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, 

listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

12.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

12.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ul. 3 maja 7 w pok. nr 2 

w terminie do 01.06. 2016 roku, do godziny 1200. 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. 3 maja 7  w pok. nr 15 w 

dniu 01.06.2016 roku, o godzinie 1230. 

12.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

12.4. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę złożoną po terminie.  

 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

13.1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 



13.2. 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 terminu, o którym mowa w pkt 13.1., o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni. 

13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

13.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

 

14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

 

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert.: 

a) Cena – 80 % 

b) Okres gwarancji jakości – 20 % 

 

a) Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość 

punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 
C = 

C min 
x 80 pkt 

 C o 

gdzie:      

C 

min  – cena brutto oferty najtańszej  

 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

 



b) Kryterium „Okres gwarancji jakości” na roboty objęte przedmiotem 

zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie gwarancji jakości na roboty objęte 

przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu „Oferta”. 

  

UWAGA:  

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 3 

lata od daty odbioru końcowego robót. 

Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniany przy ocenie ofert: 5 lat 

od daty odbioru końcowego robót. 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Przyznane punkty 

zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości tylko w pełnych latach, tj. 

3 lub 4, lub 5. 

Wykonawca, który zaoferował najkorzystniejszą wartość lub wartość równą 

najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów w danym kryterium, tj. 

20 pkt.  

Wykonawca, który zaoferował najmniej korzystną wartość lub wartość równą 

najmniej korzystnej – otrzymuje 0 pkt, 

W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponowali jednakową wartość, 

wszyscy otrzymują maksymalną liczbę punktów w danym kryterium, 

Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią, 

pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną), otrzymują liczbę 

punktów obliczoną wg wzoru: 

 

 
G = 

G o – G min 
 x 20 pkt. 

 G max – Gmin  

 

 gdzie:      G o  - okres gwarancji jakości zadeklarowany w ofercie ocenianej  

 
G 

min  

- najkrótszy okres gwarancji jakości spośród złożonych ofert  

 
G 

max 

- najdłuższy okres gwarancji jakości spośród złożonych ofert 

 



Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez 

producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż 

gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze 

równym okresowi gwarancji producenta. 

14.1.1.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę 

punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z 

podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

 P = C + G 

 gdzie:  

 C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

 G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji jakości” 

14.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

14.3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 

SIWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze 

wzorem określonym w pkt 14.1. 

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy 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 łączną punktację; 

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

prawne; 

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

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 



14.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  

o których mowa w pkt 14.5.1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

14.7. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

15.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 

umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 

Wykonawców. 

15.2. O terminie złożenia dokumentu, o których mowa w pkt 15.1 Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę odrębnym pismem. 
15.3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na warunkach określonych w pkt 16. 

 

16.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

16.1. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest 

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny  

całkowitej oferty brutto w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): 

1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, 

 Bank: PKO BP S.A. O/Sieradz 

 Nr rachunku: 18 1020 4564 0000 5202 0008 9011 

2) poręczeniach bankowych, 

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

4) gwarancjach bankowych,  

5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

6) 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(t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359.).  



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

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

16.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 

warunkach określonych w załączniku nr 7 do SIWZ (wzór umowy).  

 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

17.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone 

w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec treści ogłoszenia o 

zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

17.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. W 

niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 3) odrzucenia oferty odwołującego. 

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 

prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania 

Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

17.5. Terminy wniesienia odwołania: 

17.5.1.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 

sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 



17.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

17.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 

17.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 

przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA 

WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ  

 

18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający 

oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem lub elektronicznie (nr faksu: 

+48 43 8226267.; e-mail: sekretariat@wordsieradz.pl), z uwzględnieniem pkt 18.2. 

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, 

faksem lub elektronicznie faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej 

formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego 

informacji.   



18.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a 

także zmiany lub wycofania oferty. 

18.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 

 

18.4. 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 SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

18.4.1.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 

18.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

18.4.2.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 18.4. 

18.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 

internetowej. 

18.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją 

na stronie internetowej. 

18.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 



18.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 

przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży 

termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

18.10. Zamawiający wyznacza Pana Henryka Waludę (tel.: +48 43 8226268) do 

kontaktowania się z Wykonawcami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

 

Załącznik nr 1  

Formularz oferty  

Załącznik nr 2 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.; 

Załącznik nr 3  

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w 

okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.; 

Załącznik nr 3.1.  

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art.  24 

ust.1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega 

wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części 

zamówienia; 

Załącznik nr 4  

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej; 

Załącznik nr 5  

Wykaz robót budowlanych; 

Załącznik nr 6 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 

Załącznik nr 7  

Wzór umowy; 

Załącznik nr 8  

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

(nazwa 

Wykonawcy/Wykonawców) 

OF ERT A  

                                       

   

Do 

 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 

ul. 3 Maja 7 

98-200 Sieradz  

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

 „Budowę Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na terenie WORD w  Sieradzu”. 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________   

działając w imieniu i na rzecz 

 _____________________________________________________________________________   

 

 _____________________________________________________________________________   

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) 

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez 



Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami 

i zasadami postępowania oraz nie zgłaszamy zastrzeżeń do SIWZ. 

 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ________ złotych 

(słownie złotych:_________________________________). 

 

4. OŚWIADCZAMY, że: 

 wybór złożonej przez nas oferty nie będzie prowadzić u Zamawiającego do 

powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  o podatku od towarów i 

usług**), 

 wybór złożonej przez nas oferty będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  o podatku od towarów i usług**). 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

W przypadku zaznaczenia powyższego pola należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u 

Zamawiającego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku VAT.  

 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie maksymalnie 10 

miesięcy od daty podpisania umowy.  

 

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres ….. lat 

liczony od daty odbioru końcowego robót. 

UWAGA: Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości tylko w pełnych latach, tj.  

3  lub 4 lub 5. 

Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń 

przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Gwaranta, obowiązuje 

okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

 

7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

8. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 



  

9. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującej 

części*): 

 _____________________________________________________________________________   

 (zakres powierzonych prac)  

 _____________________________________________________________________________   

 (zakres powierzonych prac) 

 

Nazwy (firmy) podwykonawcy, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy):  

 _____________________________________________________________________________  

(nazwa (firma), zasób) 

 _____________________________________________________________________________  

 (nazwa (firma), zasób) 

10. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*)/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia*) dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________   

 (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) 

 

11. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.  

 

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy 

określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

13. OŚWIADCZAMY, iż wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości 

wnieśliśmy w formie………………………. Prosimy o zwrot wadium wniesionego w formie 

pieniądza na konto 



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy 

kierować na poniższy adres: 

Imię i nazwisko: _______________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________   

tel.___________________ 

fax__________________ 

e-mail: _________________________________________ 

 

15. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

 

16. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

 

*) niepotrzebne skreślić 

**) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyboru i jednoznacznego zaznaczenia 

wybranej  właściwej opcji przez oznaczenie znakiem „X” lub skreślenie opcji nie znajdującej 

zastosowania. 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika



Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców) 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

 

„Budowę Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na terenie WORD w Sieradzu”. 

 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 

ustawy Pzp. 

 

 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp.”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców 

 

 



Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców) 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  

 

„Budowę Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na terenie WORD w Sieradzu”. 

 

w imieniu Wykonawcy: 

 

 

 

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

UWAGA: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 



Załącznik nr 3.1. do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

(nazwa podmiotu) 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia w 

okolicznościach o których mowa w art.  24 ust.1 

ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na 

zasobach których Wykonawca polega wykazując 

spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały 

udział w realizacji części zamówienia 

 

 

 

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne 

zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na  

 

„Budowę Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na terenie WORD w Sieradzu”. 

 

oświadczam, że w odniesieniu do 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(nazwa podmiotu) 

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa  w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp. 

 

 

__________________ dnia ___ ___ ______ roku 

 

_______________________________ 

 (podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania podmiotu) 

 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

INFORMACJA  

o przynależności do grupy kapitałowej 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

„Budowę Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na terenie WORD w Sieradzu”. 

 

w imieniu Wykonawcy: 

_______________________________________________________________ 

 

informuję, że: 

*nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp 

*należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w skład której 

wchodzą następujące podmioty: 

 

L.P. Nazwa Adres 

1.   

2.   

 

 

............................., dn. ........................ 

 

 

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

(podpis(y) osób Wykonawcy /Pełnomocnika) 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

UWAGA: niniejszą „Informację” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

 



Załącznik nr 5 do SIWZ 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

 

„Budowę Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na terenie WORD w Sieradzu”. 

przedkładamy wykaz robót budowlanych w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku 

wiedzy i doświadczenia, opisanego w SIWZ: 

 

lp.  Nazwa 

zamówienia 

Przedmiot 

zadania (robót 

budowlanych) 

oraz wartość 

robót (PLN 

brutto) 

 

Odbiorca 

 

Czas realizacji 

początek zakończenie 
   

1.  

 

    

2.  

 

    

 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

 

 

__________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

Uwaga, 

do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy wykazane roboty zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone 

 



Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

 

„Budowę Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na terenie WORD w Sieradzu”. 

 

przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem 

wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia: 

 

 

Poz. Funkcja 
Nazwisko i 

imię 

Informacje 

potwierdzające 

spełnianie wymagań  

Podstawa dysponowania 

osobami: 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

Jednocześnie oświadczamy, że ww. osoby posiadają wymagane w SIWZ i wskazane w wykazie 

uprawnienia. 

 

_____________ dnia __ __ _____ roku 

  _________________________________ 

               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

    



Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Umowa  (projekt) 

 

zawarta w dniu ................... 2016 roku w Sieradzu pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu 

Drogowego w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy ul. 3 maja 7 3-5, 98-200 Sieradz, NIP 827-18-

01-963, reprezentowanym przez: 

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

........................................................................................................................................................., 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a: 

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

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

z siedzibą w ................................................. przy ulicy .................................................................... 

reprezentowanym przez: 

…………………….........................................................................................., 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą, w trybie 

przetargu nieograniczonego wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę o następującej 

treści: 

 

§ 1 

 

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

„Budowie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na terenie WORD w Sieradzu”. 

2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania 

wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, 

organizacji placu budowy, zapewnienia obsługi geodezyjnej, do wznowienia znaków 



geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie 

prowadzonych robót, organizacji ruchu drogowego, ewentualnego uiszczenia opłat za zajęcie 

pasa drogowego lub podpisania umowy użyczenia drogi, realizacji warunków określonych w 

opiniach organów, uzgodnieniach, decyzjach, wykonania wszelkich badań i prób, do 

wykonania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej, przywrócenia terenu i nawierzchni 

przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, 

decyzji, pozwoleń, jeżeli konieczność ich uzyskania wystąpi w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy. 

3. Całkowity zakres robót zawarty został w następujących dokumentach: specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ), dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje je 

w całości. 

4. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający przekazał mu wszystkie dokumenty niezbędne do 

wykonania zamówienia. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zlecone roboty budowlane zgodnie z opisem 

zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z: 

a) dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących 

przepisów technicznych i prawa budowlanego; 

b) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, uwzględnia w kolejności: europejskie 

aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe lub inne 

techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie ograny normalizacyjne. 

c) wymaganiami określonymi w przepisach w sprawie doskonalenia techniki jazdy. 

2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu 

ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych; 

b) dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów świadczących, 

że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych  

w przepisach, o których mowa w ppkt. a) oraz innych, o ile mają zastosowanie,  



np. certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, autoryzacje itp.; 

c) wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego i 

osób trzecich; 

d) zachowania w czasie wykonywania przedmiotu umowy warunków BHP i P.POŻ. 

3. Wykonawca zrealizuje zamówienie z materiałów własnych. 

4. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 

5. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wysokość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

9 ust. 1 umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy 

harmonogramu rzeczowo - finansowego uwzględniający wartość robót wraz określeniem 

terminu ich realizacji na etapie 30%, 60% i 100% zaawansowania zakończonych prac 

objętych umową.  

7. Realizacja 30%, 60% ,100 % wartości robót stanowią podstawę do wystawienia faktur 

częściowych i faktury ostatniej(końcowej). 

8. Zakup urządzeń i materiałów będących na placu budowy nie wbudowanych w obiekt nie 

będzie podstawą do akceptacji Zamawiającego jako zaawansowanie prac. 

9. Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia doręczenia harmonogramu, o którym mowa w ust. 6 

wniesie ewentualne uwagi do tego harmonogramu. Brak uwag Zamawiającego  uwag we 

wskazanym terminie będzie traktowane jako zaakceptowanie harmonogramu. 

10. Wykonawca przed przystąpieniem do prac wynikających z przedmiotu zamówienia musi 

posiadać zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo - finansowy w 

podziale na etapy określone w § 2 ust. 6 umowy. 

 

§ 3 

 

1. Rozpoczęcie robót określonych w § 1 umowy, ustala się na dzień protokolarnego 

przekazania placu budowy. 

2. Plac budowy zostanie przekazany w terminie 10 dni od daty podpisania umowy. 

3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w  

terminie maksymalnie 10 miesięcy od daty podpisania umowy. 

4. Za dzień zakończenia wykonywania robót strony ustalają dzień zgłoszenia przez 



Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego każdego etapu potwierdzony przez Inspektora 

nadzoru wpisem do dziennika budowy oraz powiadomienia Zamawiającego pismem lub 

faksem  

o zakończeniu robót budowlanych z zastrzeżeniem § 8 ust. 5. 

5. W trakcie wykonywania umowy terminy, o których mowa w niniejszym 

paragrafie mogą ulec zmianie wyłącznie na warunkach i w przypadkach określonych w 

umowie oraz SIWZ. 

6. Podstawą do żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy są stosowne 

wpisy Wykonawcy zamieszczone w dzienniku budowy potwierdzone przez inspektorów 

nadzoru oraz dokumentacja stwierdzająca zaistnienie okoliczności warunkujących zmianę 

terminu umowy – wykonane w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zaistnienia okoliczności,  

o których mowa w § 18 ust. 2 pkt. 2. 

 

§ 4 

 

1. Po przyjęciu terenu budowy Wykonawca staje się odpowiedzialny za ten teren. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować teren budowy i jego zaplecze, łącznie  

z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt oraz od dnia  przekazania placu budowy 

ponosi odpowiedzialność za mienie i osoby znajdujące się na  terenie budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu lub osobom przez niego 

wskazanym w każdym czasie wstęp na teren budowy, przeprowadzenie kontroli 

realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych 

okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych. 

5. W czasie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy  

w należytym stanie, a w szczególności będzie usuwał i właściwie składował wszelkie 

zbędne materiały, odpady i śmieci. 

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawienia i doprowadzenia do stanu  

poprzedniego na własny koszt. 

7. Wykonawca odpowiedzialny jest za zagospodarowanie powstałych w toku własnych  

prac odpadów oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami 

ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz 

odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy. 



§ 5 

 

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy, który posiada uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w osobie: 

……………………..…………… oraz kierowników robót: 

a) branży sanitarnej …………….. (imię i nazwisko) posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych. 

b) branży elektrycznej …………… (imię i nazwisko) posiadającą uprawnienia 

budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych. 

c) branży drogowej ………………. (imię i nazwisko) posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. 

2. Kierownik budowy oraz kierownicy robót działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

3.   Ewentualna zmiana kierownika budowy lub kierowników robót wymaga uzasadnionego 

pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu  i jego akceptacji i nie wymaga zmiany treści 

umowy. 

 

§ 6 

 

1. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego: 

a) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  

b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych  

c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych  

d) w specjalności drogowej  

2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego reprezentują Zamawiającego wobec Wykonawcy 

działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje 

się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.  

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mają prawo wydawania Wykonawcy na piśmie 

uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych 



poleceń, w szczególności poprzez zmniejszenie ilości robót na ilości dostosowane do potrzeb 

realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej oraz nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu 

budowlanego,   Powyższe dotyczy również wykonania robót zamiennych lub pominięcie 

poszczególnych robót budowlanych.  

 

§ 7 

 

1. Wartość robót zamiennych, robót podlegających pominięciu, a także wartość w przypadku 

zmniejszenia ilości robót zostanie ustalona z zastosowaniem następujących zasad: 

a) z zastrzeżeniem ust. 1 ppkt b) , Wykonawca dokona wyceny własnej w oparciu o: 

 ceny jednostkowe robót, technologii przyjętych według minimalnych cen jednostkowych 

robót SEKOCENBUD, dla m. Sieradza na kwartał obowiązujący w dniu dokonywania 

wyceny.   

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych 

(KNR), w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowana zostaną 

Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.  

b) wycena dokonana przez Wykonawcę nie może prowadzić do zwiększenia cen 

jednostkowych wynikających z oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu.  

2. Kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

§ 8 

 

1. Wykonywanie robót zanikowych lub podlegających zakryciu Wykonawca zgłasza 

właściwemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego każdorazowo, a termin odbioru wyznacza 

się na 3 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru. 

2. Po zakończeniu robót każdego z etapów Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru częściowego. 

3. Gotowość do odbioru każdego z etapów Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie po 

potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wykonanego zakresu prac. 

4. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru każdego z etapów w ciągu 10 dni 

roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

5. Kontynuowanie procedury odbiorowej jest możliwe w przypadku wykazania wad i usterek, 



których rodzaj pozwala na zakończenie procedury odbiorowej w terminie 7 dni roboczych od 

dnia przystąpienia do odbioru co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

W przypadku wykazania wad  i usterek, których usunięcie nie będzie możliwe w ww. terminie 

Zamawiający odstąpi od czynności odbioru robót. 

6. Zakończenie prac odbiorowych każdego z etapów zostanie potwierdzone spisaniem (bez 

uwag) protokołu odbioru robót. Protokół winien być podpisany przez kierownika budowy i 

właściwych kierowników robót oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

7. Wykonawca w trakcie odbioru przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  

w 2 egzemplarzach oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach. 

 

§ 9 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego 

wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości brutto ...................... PLN (słownie złotych: 

......................................... ), w tym podatek VAT ...... %, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 

na podstawie cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego 

oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót ustalonych na podstawie obmiaru 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty budowlane będzie się odbywało 

fakturami częściowymi dotyczącymi wykonanych zakresów robót odpowiednio dla każdego  

z etapów, o których mowa w ust. 5 

4. Strony postanawiają, że płatności częściowe zostaną wykonane odpowiednio po: 

a) wykonaniu i bezusterkowym odbiorze robót o wartości minimum 30% kwoty określonej 

w § 9 pkt 1. 

b) wykonaniu i bezusterkowym odbiorze robót o wartości minimum 60% kwoty  określonej 

w § 9 pkt1. 

c) wykonaniu i bezusterkowym odbiorze robót o wartości 100 % kwoty określonej w § 9 pkt 

1  – płatność ostateczna. 

5. Wartość płatności częściowej stanowi odpowiednio 70% kwoty określonej w § 9 pkt 5                        

ppkt a i b. 

6. Podstawę do rozliczenia stanowić będą kosztorysy powykonawcze zaakceptowane przez 

inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz podpisane przez kierownika budowy i właściwych 

kierowników robót. 



7. Faktura częściowa za realizację robót o których mowa w ust. 5,  zostanie uregulowana po 

podpisaniu (bez uwag) protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 8 ust. 6 umowy, z 

zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 19 i 20 . 

8. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wraz z fakturą pisemnego oświadczenia 

podwykonawcy o zrealizowanej zapłacie za wykonane roboty.  

9. Zamawiający dokona zapłaty faktur w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z 

dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana 

przez Zamawiającego płatność. 

11. Całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty z § 9 ust. 1. 

 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub 

zaniechania osób, za pomocą których wykonuje swoje zobowiązania wynikające z umowy, 

jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje prace w sposób niezgodny z niniejszą umową 

lub umową podwykonawczą lub przepisami obowiązującego prawa. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez 

podwykonawców. 

4. Umowy o podwykonawstwo muszą być zawierane zgodnie z przepisami obowiązującymi 

w zakresie zawierania umów podwykonawczych. 

5. Umowa o podwykonawstwo wymaga zachowania formy pisemnej. 

6. Umowa o podwykonawstwo musi określać w szczególności: 

a) zakres robót, dostaw lub usług zleconych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wraz z kosztorysem określającym ceny jednostkowe i wartość zleconych 

do wykonania prac, 

b) termin wykonania zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót, 

dostaw lub usług, 

c) wynagrodzenie i warunki jego zapłaty – termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz 



podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót, dostaw lub 

usług, 

d) postanowienia dotyczące możliwości rozwiązania umowy z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą, 

e) ustalenie takiego samego okresu odpowiedzialności za wady lub gwarancji jakości 

jak Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

7. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni przed 

planowanym terminem podpisania umowy, jednak nie później niż 14 dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia robót przez podwykonawcę, z zastrzeżeniem, że podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest zobowiązany dodatkowo dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. 

8. W terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane oraz zgodą Wykonawcy, jeżeli zgodnie z ust. 7 jest 

wymagana, Zamawiający zgłosi na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, jeżeli projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub gdy 

przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 lit. c). 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest ponownie 

przedłożyć Zamawiającemu, zgodnie z ust. 7, projekt umowy o podwykonawstwo i jej 

zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, uwzględniający zastrzeżenia uprzednio 

zgłoszone do projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu  umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 

8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

12. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawartej umowy o podwykonawstwo, 

o której mowa w ust. 11, zgłasza na piśmie sprzeciw do tej umowy, jeśli umowa nie spełnia 



wymagań określonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 6 lit. c). 

13. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 12, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

14. Postanowienia ust. 7 – 13 stosuje się także do zmian umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. 

15. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem umowy są 

dostawy lub usługi, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000,00 zł. 

16. W przypadku, o którym  mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 6 lit. c), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Postanowienia ust. 15 – 16 stosuje się także do zmian umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Wykonawca ma obowiązek terminowej bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom za wykonane roboty, dostawy, usługi. 

19. Warunkiem zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia objętego fakturą, jest dołączenie do 

wystawionej faktury, zestawienia robót, dostaw lub usług wykonanych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich 

faktur lub rachunków oraz potwierdzeniami ich zapłaty przez Wykonawcę, a także 

oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu zapłaty. 

W przypadku nie załączenia wskazanych dokumentów lub wystąpienia sporu pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę spornej wysokości 

wynagrodzenia do czasu dołączenia wymaganych dokumentów lub rozstrzygnięcia sporu, bez 

możliwości naliczenia odsetek przez Wykonawcę. 

20. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę  

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 



przedmiotem  są roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający przesyła Wykonawcy pisemną 

informację, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji może zgłosić pisemne uwagi 

dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

24. W przypadku zgłoszenia w/w terminie uwag przez Wykonawcę, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

 

§ 11 

 

1. Wykonawca zgodnie z Ofertą, z zastrzeżeniem w ust. 2, udziela Zamawiającemu gwarancji 

na wykonany przedmiot zamówienia na okres ….. lat,  z wyjątkiem  urządzeń, na które ich 

producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji producenta. Okres 

rękojmi ustala się na okres 5 lat.  

2. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania przez strony (bez uwag) końcowego 



(ostatniego) protokołu odbioru robót. 

3. Gwarancja obejmuje: 

Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń/rzeczy ponosi Wykonawca.         

4. Przegląd przed upływem okresu  rękojmi / gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego  

z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Dopuszcza 

się dokonanie odbioru bez udziału Wykonawcy. 

 

§ 12 

 

1. Zamawiający, w sytuacji stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad w 

wykonanym przedmiocie umowy, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w 

ciągu  

30 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia. 

2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, 

Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy 

oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego, z zastrzeżeniem że w wypadku urządzeń dostarczanych przez producenta, 

wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty gwarancyjne tego producenta w dacie 

odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym  

w § 11 ust. 1 jeżeli wniósł reklamację przed upływem tego terminu. 

 

§ 13 

 

1. Za opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie 

gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% 

wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii. 



3. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

20.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek.  

4. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo dostaw lub usług   lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 20.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek.  

5. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% 

wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia.  

6. W przypadku konieczności bezpośredniej wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z uwagi na brak zapłaty przez 

Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20.000,00 

PLN za każdy zaistniały przypadek. 

7. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganego terminu 

zapłaty określonego w § 10 ust. 6 lit. c Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 20.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek. 

 

§ 14 

 

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić na osobę trzecią swoich 

wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy. 

 

§ 15 

 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z: 

a) wynagrodzenia Wykonawcy naliczonego na podstawie wystawionej faktury, 

b) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym  mowa w § 16 niniejszej 

umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przekraczającego wysokości kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

 

 



§ 16 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, tj. w wysokości: ……………… PLN. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi za wady. 

3. Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 został przekazany 

Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy. 

4. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.  

5. Zamawiający na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostawi 30% 

wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.  kwotę….. złotych. 

6. Zamawiający zwróci kwotę, o której mowa w ust. 5  nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

 

§ 17 

 

6.i.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości  

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 

6.i.2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

a) w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny  

z postanowieniami niniejszej umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 

warunkami określonymi prawem, 

b)   w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy; 

c) jeżeli Wykonawca nie respektuje uzasadnionych poleceń Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

d) braku przedłożenia w terminie dokumentów wymienionych w § 2 pkt 5 i 6. 



e) jeżeli wykonawca wykonuje roboty w zakresie większym niż wynikający z wartości 

umowy lub inne nie wymienione w kosztorysie ofertowym, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w odrębnej umowie 

6.i.3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wymienionych wyżej powodów, 

uważa się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy. 

6.i.4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy,  

Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

6.i.5. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn przekazania placu budowy, przez 

okres dłuższy niż 20 dni roboczych od daty podpisania umowy, 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót, przez okres dłuższy 

niż 20 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót; 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia 

kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy przez Zamawiającego może być skierowane w terminie 14 dni od daty wystąpienia 

okoliczności przewidującej prawo do odstąpienia. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

a) w ciągu 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  

na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy; 

c) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 

§ 18 

 

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na warunkach określonych w SIWZ za zgodą 



obu stron.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 

2) zmiany terminu realizacji umowy: 

a) gdy wykonanie zamówienia dodatkowego (robót dodatkowych) lub robót zamiennych 

wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, 

b) w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, 

huragany, gwałtowne burze, itp. warunków pogodowych), uniemożliwiających 

realizację robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku 

budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

c) w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie robót mogłoby 

grozić powstaniem szkody, 

d) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 

przedmiotu umowy, 

e) w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, 

potwierdzonych na piśmie przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Przedłużony 

termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie 

prac, jak i okres w którym może nastąpić ich wznowienie ze względów pogodowych, 

mających na uwadze porę roku w jakiej mają być prowadzone wznowione prace, 

f) w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót, w wyniku wstrzymania przez 

Zamawiającego robót, o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do niniejszej umowy jest potwierdzenie powstałych 

okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej zaakceptowanej przez obie 

strony umowy oraz sporządzenie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy 

pod rygorem nieważności. 

4. Zmiany, o których  mowa w niniejszym paragrafie nie mogą powodować wykroczenia poza 

określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. 

 

 

 



§ 19 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie 

rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność Zamawiającego za szkodę z tytułu 

utraconych przez Wykonawcę korzyści. 

4. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

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

      (Zamawiający)                                    (Wykonawca)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 8 do SIWZ  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CZĘŚĆ I - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA;  

CZĘŚĆ II – KOSZTORYS ŚLEPY (ofertowy) 

CZĘŚĆ III - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

Wszystkie pozycje robót zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, bez względu na sposób 

opisu, należy rozumieć jako usługę (np. montaż) wraz z dostawą materiałów lub urządzeń 

zakupionych  na koszt Wykonawcy. 

 

 

Uwaga: Wszystkie dokumenty wskazane powyżej znajdują się do wglądu w wersji papierowej w 

siedzibie zamawiającego.   

 

 



 

 


