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ROZDZIAŁ I  
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 
41-506 Chorzów 
ul. Inwalidzka 5 
Telefon (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 2510-096 
www.tram-silesia.pl 
e-mail: przetargi@tram-silesia.pl 
Godziny urzędowania: 700-1500 
 
 
ROZDZIAŁ II 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający w treści niniejszej SIWZ przywołuje przepisy prawa bez 
określenia źródła pochodzenia oznacza, że chodzi o ustawę Pzp. 

3. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, 
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
   

 
ROZDZIAŁ III 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania 

pn.: Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ulic 
Kilińskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej s86 z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda 
im. Profesora Władysława Bartoszewskiego - Etap I. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ wraz z 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

3. Kod CPV 45233251-3, 71322000-1. 
4. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. 
  

 
ROZDZIAŁ IV 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin wykonania zamówienia –  3 miesiące od dnia podpisania umowy. 
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ROZDZIAŁ V 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP. 
 
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (dalsze powoływanie przepisów prawa bez 
określenia źródła pochodzenia oznacza, że chodzi o ustawę Pzp). Ponadto, Zamawiający 
przewiduje, na podstawie niżej wymienionych przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy, wykluczenie Wykonawcy: 
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

 
II. Zamawiający określa, z uwzględnieniem art. 22b-22d ustawy Pzp, warunki udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ten sposób, że mogą się o nie ubiegać 
Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

a. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty 
budowlane drogowe w zakresie nawierzchni warstwy wiążącej wraz z podbudową o 
łącznej wartości nie mniejszej niż 900.000,00 zł netto. 

b. dysponuje osobami, odpowiedzialnymi za projektowanie i kierowanie robotami 
budowlanymi posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe oraz 
uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.: 
 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności drogowej bez ograniczeń,  
 co najmniej jedną osobą która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy – 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń., 

Uwaga 1 Zamawiający uzna warunek określony w pkt b) za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia oraz 
doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności 
osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju  z dnia 11 września 
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 
2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia  7 
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. 
zm.).Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego 
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1725, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji 
zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi, jeżeli:  

a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności  
w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami 
budowlanymi, oraz  

posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub 
w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały 
spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-
6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 

 
Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
braku podstaw do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oświadczenia 
stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 2 
oraz 3 do SIWZ. 

 
III. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w Rozdziale V pkt II niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz 
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
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doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi oraz roboty budowlane, do realizacji których te zdolności 
są wymagane. 

 
IV. Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom 
1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może 
powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców, o ile są 
znane Wykonawcy na etapie składania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania 
firm Podwykonawców najpóźniej przed podpisaniem umowy, z zastrzeżeniem postanowień 
zawartych we wzorze umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenie 
Podwykonawcy w trakcie trwania umowy, w przypadku, gdy w chwili składania oferty 
Wykonawca oświadczył, że prace wykona bez udziału Podwykonawców. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
V. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wobec 

żadnego z Wykonawców nie mogą zachodzić podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
udziału w postępowaniu określone w Rozdziale V pkt II SIWZ będą ocenianie łącznie dla 
wszystkich podmiotów. 

4. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 
(np. konsorcja Wykonawców) - ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy 
udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być 
w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
 
ROZDZIAŁ VI 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 
PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
I. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy składane wraz z ofertą. 
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1. Ofertę stanowią oryginał wypełnionego Formularza oferty (załącznik nr 4 do SIWZ) wraz 
z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami tj.: 
1.1. oświadczenie Wykonawcy, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 

oraz 3 do niniejszej SIWZ, zawierające wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

1.2. Wykaz elementów rozliczeniowych. 
1.3. Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt III pkt 2, w przypadku gdy 

Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5; 

1.4. Dowód wniesienia wadium tj.: oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu 
do Zamawiającego wadium w formie niepieniężnej; 

1.5. Stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty; 

1.6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, z którego powinien wynikać zakres umocowania. 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1. SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 
o których mowa w pkt 1.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
 

II. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy po otwarciu ofert. 
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
 
III. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 
1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, będzie zobowiązany do złożenia 

w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz w celu 
uczynienia zadość obowiązkom określonym w art. 22a ustawy Pzp. 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga od Wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia: 
2.1 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 
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szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 
– załącznik nr 6. 

2.2 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz 
uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami - załącznik nr 7. 

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: 
a) zakres dostępnych zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, 
wymienionych w pkt 4. 

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona 
przedłożenia: 
4.1 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp; 

4.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1 - składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości.  
Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

 
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy 

z Wykonawców, których oferta została najwyżej oceniona winien przedłożyć na wezwanie 
Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt 4. Pozostałe dokumenty będą traktowane 
jako wspólne. 

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
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o których mowa w pkt III ppkt 1-4, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

 
7. Zamawiający informuje, że mając na uwadze zapisy art. 26 ust. 2f ustawy Pzp dopuszcza 

możliwość wezwania do złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt III ppkt 
1-4, wszystkich Wykonawców lub dwóch Wykonawców, których oferty zostały ocenione 
najwyżej. Zgodnie z art. 26 ust 2f ustawy Pzp jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 
odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może 
na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 1-4 potwierdzających, 
że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 
8. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące Wykonawcy 

i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są 
w oryginale  
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub 
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą. 
 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
przy czym obowiązująca będzie treść w języku polskim. W przypadku, o którym mowa 
w pkt III ppkt 6, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia 
na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego dokumentów. 
 

ROZDZIAŁ VII 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 
2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego wskazany 
w Rozdziale I, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123) 
tj. pocztą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: d.osadnik@tram-silesia.pl. 

3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania 
każdej informacji przekazanej Wykonawcy w innej formie niż pisemna. 
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4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający przyjmuje domniemanie, że dokumenty wysłane adres e-mail podany przez 
Wykonawcę zostały mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy 
z treścią pisma. 

5. Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej 
Zamawiającemu w innej formie niż pisemna. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w miejscu i terminie 
wskazanym w Rozdziale XIII. 

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Dorota Osadnik.  
 

ROZDZIAŁ VIII 
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I MODYFIKACJI TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wskazane 

jest, aby pytania dotyczące treści specyfikacji oprócz sposobów opisanych w Rozdziale VII 
pkt 2 były przesłane do Zamawiającego również w formie edytowalnej na adres e-mail: 
d.osadnik@tram-silesia.pl. 

2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 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.  

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 2, 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie SIWZ. 

5. Zamawiający przekaże treść zapytań z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, 
na której udostępniona została SIWZ. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej. 

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej. 

 
ROZDZIAŁ IX 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 359 ze zmianami). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: 
BANK PEKAO S.A. 54 1240 6292 1111 0010 6830 3986, określając tytuł wpłaty i numer 
sprawy. 
O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym 
terminie, decyduje data księgowania środków na rachunku Zamawiającego. 

5. Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu 
do Zamawiającego wadium w formie niepieniężnej. 

6. Wskazane jest, aby oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie 
niepieniężnej nie został na trwale zszyty z ofertą. Zaleca się włożyć go do odrębnej koperty 
oraz opisać „WADIUM” i zamieścić w kopercie zawierającej ofertę. 

7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu 
bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium 
w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. 
Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, 
a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres. 

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1-2 
ustawy Pzp. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek,  
o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

10. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do sprawdzenia prawidłowości wystawienia przedstawionej przez Wykonawcę formy 
zabezpieczenia u Wystawiającego. 

 
ROZDZIAŁ X 
TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 
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 tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia  zgody, o  której  mowa  w pkt 2 niniejszego Rozdziału, nie powoduje 
utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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. 
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ROZDZIAŁ XI 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę 
więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje  
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

3. Ofertę stanowią oryginał wypełnionego Formularza oferty (załącznik nr 4 do SIWZ) 
oraz dokumenty wyszczególnione w Rozdziale VI pkt I. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniającym do prowadzenia 
działalności gospodarczej albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
Pełnomocnictwa należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

5. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny być zaparafowane przez osobę 
upoważnioną do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione. 

6. Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony były kolejno ponumerowane 
i zaparafowane przez osobę uprawnioną. 

7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 2;  
Dz.U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą 
być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, należy opatrzyć klauzulą:  
„NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA” i zaleca się, żeby były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej 
wewnętrznej kopercie lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 
oferty. 
Powyższe zastrzeżenie nie może dotyczyć informacji podawanych podczas otwarcia 
ofert. 

8. Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamkniętej kopercie zaadresowanej 
na Zamawiającego: 
Tramwaje Śląskie S.A.  
41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 
i oznaczonej  
PRZETARG NIEOGRANICZONY, NR SPRAWY JRP/B/403/2019. 
NIE OTWIERAĆ PRZED:  05.08.2019r. GODZ. 12:15 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta może zawierać tylko nazwę i adres 
Wykonawcy. 

9. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu składania 
ofert. 

10. Zmiana oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących 
przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku zmian kopertę 
każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR....”. 

11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka, o której 

mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.  
13. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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14. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 
i informacji. 

 
 
ROZDZIAŁ XII 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć w Tramwajach Śląskich S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, 

Sekretariat. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 05.08.2019r. o godz. 12:00. 
3. Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwłocznie zwróci ofertę, która została 

złożona po terminie.  
4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 05.08.2019r. o godz. 12:15 w Tramwajach Śląskich S.A., 

ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, sala konferencyjna. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

7. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

8. Informacje z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której 
udostępniona była SIWZ. Informacja upubliczniona przez Zamawiającego po otwarciu ofert 
będzie zawierać: 
1) kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności. 
 

ROZDZIAŁ XIII 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia  

w nim ceny za przedmiot zamówienia. Cena oferty, zawierająca wszystkie koszty związane 
z realizacją usługi oraz robót budowlanych opisanych w przedmiocie zamówienia oraz 
Programie funkcjonalno-użytkowym jest ceną ryczałtową. 

2. Cena oferty zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. 
3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w wartości brutto w ujęciu liczbowym 

i słownie z zaznaczeniem podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wartości netto. 
4. Cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić. 
6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie  

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
7. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające 
do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentować w swojej ofercie 
poprzez złożenie dokumentu (oświadczenia) uprawniającego go do jego zastosowania. 
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8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o 
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

9. Jeżeli Wykonawca nie zgadza się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 
3 ustawy Pzp, jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę 
na poprawienie omyłki powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 

 
 

ROZDZIAŁ XIV 
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 
 
1. Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych ofertę najkorzystniejszą, 

tj. z największą liczbą punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta stanowiła będzie sumę uzyskanych 

punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert. 
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Kryterium oceny ofert będzie :   

a) Cena (Pc) =  90 %, 
b) Gwarancja (Pg) = 10 % 

5. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1 % = 1 punkt. 
5.1. Oferta z najniższą ceną brutto = 90 punktów. 

Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku: 

90x
C

C
P

ob

n
c 










 

Pc     - ilość punktów w kryterium cena 
Cn     - najniższa cena oferowana brutto  
Cob   - cena brutto oferty badanej  

5.2. Ocenie podlegać będzie gwarancja ponad wymagane minimum. 
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 120 miesięcy. 
W kryterium gwarancja Zamawiający przyzna punktację w skali od 0 do 10 punktów, 
gdzie każdy 2 punkty oznaczają wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy. 
Maksymalny czas wydłużenie gwarancji to 60 miesięcy, za które można uzyskać 10 pkt.  
Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum (60 miesięcy) spowoduje 
odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego 
maksimum Zamawiający do oceny ofert przyjmie 120 miesięcy, natomiast do umowy 
zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 



16 

 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty, 
4) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
8. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 7.1 oraz 7.4 na stronie 

internetowej. 
 
 

ROZDZIAŁ XV 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia z wybranym Wykonawcą w terminie 

nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2. 
2. Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XVI. 

 
ROZDZIAŁ XVI 
WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej zawarcia Wykonawca zobowiązany jest 

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 
„zabezpieczeniem”, na kwotę stanowiącą 10 % ceny (brutto) podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku 
następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

wskazany przez Zamawiającego. 
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały 

w umowie. Wzór istotnych postanowień gwarancji lub poręczenia zawiera załącznik nr 8 
do niniejszej specyfikacji. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedstawił istotne postanowienia gwarancji lub 
poręczenia w celu uprzedzenia Wykonawców o swoich, opartych na prawie, oczekiwaniach 
w tym względzie. Dlatego Wykonawcy mogą przedstawić „odbiegające od wzorcowych” 
(załącznik nr 8) gwarancje lub poręczenia pod warunkiem, że zakresem praw i obowiązków 
stron (Zamawiającego, Wykonawcy i gwaranta) będą odpowiadały treści istotnych 
postanowień gwarancji lub poręczenia sformułowanych przez Zamawiającego. 

6. Terminy obowiązywania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: 
a) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tj. 100% zabezpieczenia 

w terminie obowiązywania, od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane, wydłużony o 30 dni, 

b) z tytułu rękojmi za wady tj. 30 % zabezpieczenia w terminie obowiązywania, od daty 
odbioru przedmiotu umowy do czasu upływu okresu rękojmi (przedłużonego o okres 
gwarancji jakości), wydłużony o 15 dni. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2. 

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
pieniądz Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawidłowości wystawienia 
przedstawionej przez Wykonawcę formy zabezpieczenia u Wystawiającego. 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
przekracza 5 lat, stosuje się art. 150 ust. 7-10 ustawy Pzp. 

 
ROZDZIAŁ XVII 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ WYMAGANIA W STOSUNKU 
DO UMÓW ZAWIERANYCH Z PODWYKONAWCAMI LUB DALSZYMI 
PODWYKONAWCAMI 

 
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 
2. Okres gwarancji jakości za wykonanie przedmiotu zamówienia jest jednym z kryteriów 

oceny ofert. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości. 
3. Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i wysokości określonych we wzorach 

umów. 
4. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zostały określone we wzorze umowy. 
5. Szczegółowe regulacje na temat podwykonawstwa Zamawiający określił we wzorach 

umów.  
 
ROZDZIAŁ XVIII 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
1. W toku postępowania o zamówienie publiczne Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują 
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

4. W niniejszym postępowaniu, wobec faktu, że Zamawiający wskazał, że wartość zamówienia 
o wykonanie zamówienia publicznego, jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie 
przysługuje w tym przypadku wobec czynności:  
a. określenia warunków udziału w postępowaniu, 
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c. odrzucenia oferty odwołującego, 
d. opisu przedmiotu zamówienia, 
e. wyboru oferty najkorzystniejszej. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym 
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie: 
a. 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 6 zdanie drugie albo 
w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

b. 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - 
jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, 

c. 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - dotyczy 
czynności innych niż określone w punkcie a i b. 

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej tj. odwołania oraz skargi 
do sądu zawarte są w art. 179 – 198g ustawy Pzp. 

 
ROZDZIAŁ XIX 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp, w zakresie zamówień tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach 

obcych. 
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp 

i Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 
roku zmieniające w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993). 

6. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
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z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem danych osobowych Wykonawców (w tym również Podwykonawców 

oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu) jest spółka Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą 
w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, tel. (32) 2466061. 

 inspektorem ochrony danych osobowych w spółce Tramwaje Śląskie S.A. jest Pan 
Sergiusz Kunert, adres e-mail: iod@tram-silesia.pl; 

 dane osobowe Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów 
na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zaprojektowanie 
i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni drogowej ulicy 
Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Kilińskiego i Sobieskiego do drogi 
ekspresowej s86 z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda im. Profesora Władysława 
Bartoszewskiego - Etap I, nr sprawy JRP/B/403/2019, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

 odbiorcami danych osobowych Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz 
podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu) będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.; 

 dane osobowe Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów 
na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu) będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz 
podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu) danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawców 
(w tym również Podwykonawców oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się 
Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawców (w tym również Podwykonawców 
oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu) decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca (w tym również Podwykonawca oraz podmiot na zasoby, którego powołuje 
się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) posiada: 
− prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, na podstawie art. 15 RODO; 
− prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących, na podstawie art. 16 

RODO1; 

                                                 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 
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− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, na podstawie 
art. 18 RODO2; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

 Wykonawcy (w tym również Podwykonawcy oraz podmiotowi na zasoby, którego 
powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) nie 
przysługuje: 
− prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub 

e RODO; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

7. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 
 
ROZDZIAŁ XX 
ZAŁĄCZNIKI 
1) Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1. 
2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków – załącznik nr 2. 
3) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 

3. 
4) Wzór formularza oferty – załącznik nr 4. 
5) Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów - załącznik nr 5. 
6) Wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 6. 
7) Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia - załącznik nr 7. 
8) Wzór istotnych postanowień gwarancji lub poręczenia dla zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy – załącznik nr 8. 
9) Wzór umowy - załącznik nr 9. 
 
Zatwierdził Kierownik Zamawiającego reprezentowany przez: 
Bolesław Knapik – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny 
Henryk Kolender – Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy 
 
Chorzów, dnia 19.07.2019r.  

                                                 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego. 
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(Załącznik nr 1 do SIWZ) 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Wymiana nawierzchni 
drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Kilińskiego  
i Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda im. 
Profesora Władysława Bartoszewskiego 

 
 

ETAP I –  Odcinek od Ronda Kilińskiego / Sobieskiego do S86 (Jezdnia w kierunku 
                  dzielnicy Milowice)  
ETAP II - Odcinek od S86 do Ronda Kilińskiego / Sobieskiego (Jezdnia w kierunku 
                  centrum Sosnowca) 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja  Etapu 
I dla zadania p.n.: „Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od 
skrzyżowania ulic Kilińskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z wyłączeniem odcinka 
w rejonie ronda im. Profesora Władysława Bartoszewskiego” 
 
I. Charakterystyka stanu istniejącego 
 

W stanie istniejącym na odcinku objętym opracowaniem ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w swoim przekroju poprzecznym posiada dwie jezdnie dwupasmowe z obustronnymi 
chodnikami. Jezdnie oddzielone są pasem dzielącym. Na całej długości jezdni wzdłuż pasa 
oddzielającego torowisko tramwajowe zostały zabudowane nowe krawężniki w ramach realizacji 
przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. zadania pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury torowo 
– sieciowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86” 
– zad. nr 3 w ramach Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury 
tramwajowej  w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – 
etap I”. W ramach ww. zadania wykonane zostały również połączenia nawierzchni z istniejącą 
drogą na przejazdach drogowych oraz wjazdy i wyjazdy dla pojazdów uprzywilejowanych w 
obrębie torowiska tramwajowego. 
 
II. Stan oczekiwany – wymagania ogólne 
 
1. Należy wykonać przebudowę nawierzchni  asfaltowej na przedmiotowym odcinku, na obu 

jezdniach (tj. w kierunku dzielnicy Milowice i w kierunku Centrum Sosnowca), na 
wewnętrznych i zewnętrznych pasach ruchu. 

2. Należy wykonać frezowanie całej istniejącej warstwy ścieralnej na przedmiotowym zakresie 
remontu. 
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3. Należy wykonać frezowanie istniejącej warstwy wiążącej na głębokość wynikającą z 
opracowanych przekrojów poprzecznych - charakterystycznych. 

4. Należy rozebrać istniejącą podbudowę bitumiczną w pasach szerokości 0,5m od strony 
torowiska, z należytą starannością, nie powodując uszkodzeń wykonanych – w ramach 
przebudowy torowiska - nowych elementów krawędziowych. 

5. Przed ułożeniem każdej z projektowanych warstw nawierzchni należy oczyścić podłoże i 
skropić asfaltową emulsją kationową. 

6. Czyszczeniu i skropieniu należy poddać także elementy krawędziowe (istniejące i układane 
- zaprojektowane w ramach przedmiotowego zadania) do poziomu wierzchu warstwy 
ścieralnej. 

7. Na wszystkich połączeniach nowej warstwy ścieralnej z istniejącymi warstwami ścieralnymi 
należy zastosować taśmy bitumiczne na pełną wysokość łączonych warstw, po uprzednim 
ucięciu mechanicznym i oczyszczeniu istniejących krawędzi. 

 
III. Stan oczekiwany – zewnętrzny pas jezdni 
 
1. Warstwa ścieralna (frezowanie oraz nakładka) z mieszanki SMA11S (KR4) grubości 4cm – 

ma być wykonana bezszwowo na całej długości ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego objętej 
przebudową torowiska tramwajowego tj. od skrzyżowania z ulicami Sobieskiego / 
Kilińskiego do drogi ekspresowej S86, z wyłączeniem odcinka z nową konstrukcją 
nawierzchni - w rejonie ronda im. Profesora Władysława Bartoszewskiego. 

 

ETAP I – jezdnia w kierunku S86 / dzielnicy Milowice 

Powierzchnia jezdni   4750 m2 
Długość krawężnika do wymiany 440 mb 

 

ETAP II – jezdnia w kierunku Centrum Sosnowca 

Powierzchnia jezdni   4780 m2 
Długość krawężnika do wymiany 730 mb 

 
ŁĄCZNIE: 9530 m2 – powierzchni jezdni do remontu 

  1170 mb – długość krawężnika do wymiany 
  
2. Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC22W grubości min. 5cm. Frezowanie i grubość 

warstwy należy dostosować do rzędnych wysokościowych projektowanych krawężników 
zewnętrznych z wysokością „światła” krawężnika w przedziale 10 – 14 cm (2cm – na 
przejściach dla pieszych) przy zapewnieniu spadków poprzecznych na prostej w przedziale 
1,5 – 2,5%. 

3. Zadanie winno obejmować ponad to: 

 wymianę uszkodzonych krawężników (typ i rodzaj – zgodnie z warunkami WDR UM 
Sosnowiec) 
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 zaprojektowanie odpowiednich pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych jezdni 
zapewniających prawidłowe odwodnienie powierzchniowe nawierzchni, tj. sprawny 
spływ wód deszczowych do powierzchniowych odbiorników – krat wpustów. 

IV. Stan oczekiwany – wewnętrzny pas jezdni (od strony torowiska tramwajowego) 
 
1. Warstwa ścieralna (frezowanie oraz nakładka) z mieszanki SMA11S (KR4) grubości 4cm – 

ma być wykonana bezszwowo na całej długości ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego objętej 
przebudową torowiska tramwajowego tj. od ul. Sobieskiego i ul. Kilińskiego do drogi 
ekspresowej S86 z wyłączeniem odcinka z nową konstrukcją nawierzchni - w rejonie ronda 
im. Profesora Władysława Bartoszewskiego. 

2. Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC22W grubości min. 5cm. Frezowanie i grubość 
warstwy należy dostosować do rzędnych wysokościowych - wykonanych w ramach 
przebudowy torowiska - krawężników wewnętrznych (przy torowisku) z wysokością 
„światła” krawężnika w przedziale 12-14cm (2cm – na przejściach dla pieszych), przy 
zapewnieniu spadków poprzecznych na prostej w przedziale 1,5 – 2,5%. 

3. Na szerokości 0,5m od strony torowiska należy zaprojektować wymianę całego pakietu 
warstw bitumicznych (w tym podbudowy z mieszanki AC22P grubości 15cm). 

 

ETAP I – jezdnia w kierunku S86 / dzielnicy Milowice 

Powierzchnia warstwy ścieralnej  4600 m2 
Powierzchnia warstwy podbudowy    600 m2 

 

ETAP II – jezdnia w kierunku Centrum Sosnowca 

Powierzchnia warstwy ścieralnej  4500 m2 
Powierzchnia warstwy podbudowy    600 m2 
 
ŁĄCZNIE: 9100 m2 – powierzchnia warstwy ścieralnej 

  1200 m2 – powierzchnia warstwy podbudowy 
 

V. Stan oczekiwany – przebudowa istniejącego systemu odbioru wód deszczowych 

ETAP I 

1. Istniejący wpust deszczowy – W3 – zlokalizowany na wysokości przejścia podziemnego 
przy przystanku Wysoka w kierunku Milowic (prawy pas jezdni) należy zlikwidować i 
wykonać nową studnię wpustu W3 za przejściem podziemnym i połączyć z istniejącą 

studnią kanalizacyjną K1 kanalizacji ogólnospławnej rurą PVC 200 mm. Przykanalik 
należy zasyfonować. 
Prace w zakresie kanalizacji zaprojektować, uzgodnić i wykonać pod nadzorem 
Sosnowieckich Wodociągów S.A. 

Orientacyjny zakres robót przedstawia załącznik graficzny nr 1. 
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2. Należy odbudować fragment sieci kanalizacyjnej pomiędzy istniejącymi studniami K2 i K3 
zlokalizowanymi w jezdni w kierunku Milowic (lewy pas jezdni), na wysokości budynku nr 

11, rurą PVC 300/400 mm o długości ok. 10 mb. 
Przed przystąpieniem do realizacji ww. prac należy skontaktować się z wydziałami WGK i 
WDR UM w Sosnowcu. 
Orientacyjny zakres robót przedstawia załącznik graficzny nr 2. 

ETAP II 

3. Istniejący wpust deszczowy chłonny – W1 – zlokalizowany na wysokości przejścia 
podziemnego przy przystanku Wysoka w kierunku Centrum Sosnowca należy włączyć do 

projektowanej studni S1 ( 1000mm, studnia kaskadowa) rurą PVC 200 mm, a następnie 

do projektowanej studni S2 ( 1200mm, studnia kaskadowa) rurą PVC 300 mm, a następnie 

włączyć do istniejącej studni Sistn zlokalizowanej na sieci kd 300 mm w rejonie ulicy 

Wysokiej przy budynku nr 12A. Włączenie należy wykonać z rury PVC 300 mm. 
4. Należy wykonać nowy wpust deszczowy W2 za przejściem podziemnym i włączyć do 

projektowanej studni S2 ( 1200mm, studnia kaskadowa) rurą PVC 200 mm. 
5. Odcinki przyłączy kanalizacyjnych pod istniejącym chodnikiem i ścieżką rowerową w ul. 

Piłsudskiego należy wykonać metodą przewiertu 
6. Prace w zakresie kanalizacji zaprojektować, uzgodnić i wykonać pod nadzorem 

Sosnowieckich Wodociągów S.A. 
 

VI. Stan oczekiwany – istniejące urządzenia uzbrojenia znajdujące się w jezdni 
 

Zadanie winno obejmować w szczególności: 

 regulację urządzeń odwadniających znajdujących się w jezdni (włazy studni 
kanalizacyjnych, kraty wpustów ściekowych) wraz z ich przebudową / wymianą 
uszkodzonych (zgodnie z warunkami Wodociągów Sosnowieckich S.A. i MZUK 
Sosnowiec) 

 udrożnienie odpływów 

 rektyfikację pozostałych urządzeń (zasuw, włazów, pokryw studni) znajdujących się w 
jezdniach 

 
VII. Stan oczekiwany – oznakowanie (docelowa organizacja ruchu) 

 

 Należy odtworzyć oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej. Projekt 
odtworzenia oznakowania przekaże na etapie realizacji robót Wydział Administracji Drogowej 
UM Sosnowiec. 

ETAP I – jezdnia w kierunku S86 / dzielnicy Milowice 

Oznakowanie poziome wykonywane mechanicznie  106,0 m2 

Oznakowanie poziome wykonywane ręcznie    53,0 m2 
 

ETAP II – jezdnia w kierunku Centrum Sosnowca 
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Oznakowanie poziome wykonywane mechanicznie  105,0 m2 

Oznakowanie poziome wykonywane ręcznie    53,0 m2 
 

ŁĄCZNIE: 211,0 m2 – Oznakowanie poziome wykonane mechanicznie 
  106,0 m2 – Oznakowanie poziome wykonane ręcznie 
 

VIII. Opracowanie projektowe musi zawierać w szczególności: 
 

1. Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową uwzględniającą zabudowane podczas 
modernizacji torowiska nowe krawężniki. 

2. Projekt budowlany i wykonawczy. 
Projekt wykonawczy powinien zawierać w szczególności: opis robót, założenia do realizacji 
robót drogowych i odwodnienia nawierzchni, przekroje poprzeczne jezdni wykonane nie 
rzadziej niż co 30,0m oraz w punktach charakterystycznych. 

3. Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy wraz z zatwierdzeniem. 
4. Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji z podziałem na zewnętrzny i wewnętrzny pas 

jezdni. 
5. Przedmiar robót z podziałem na zewnętrzny i wewnętrzny pas jezdni. 
6. Kosztorysy inwestorskie opracowane metodą uproszczoną z podziałem na zewnętrzny i 

wewnętrzny pas jezdni. 
7. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
8. Zbiór materiałów do uzyskanych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi. 
9. Uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót (zgłoszenie robót lub 

pozwolenie na budowę). 
10. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej w planie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. 

11. Dokumentację powykonawczą wraz z obmiarem geodezyjnym wykonanych prac i 
naniesieniem wykonanych elementów odwodnienia na zasoby geodezyjne miasta. 

 
IX. Forma dokumentacji 

Dokumentację należy sporządzić w 4 egzemplarzach (kompletach) w formie papierowej, 
w postaci oddzielnych tomów (3 oprawione + 1 w teczce bez oprawy). Ponadto całość 
dokumentacji należy wykonać w formie elektronicznego zapisu na płycie CD-R – 2 komplety 
wraz z cyfrową mapą do celów projektowych, w następujących formatach: 

 pliki tekstowe w formacie MS Word 2010 (*.doc) lub (*.rtf) i (*.pdf); 

 pliki graficzne w formacie Auto CAD 2004 (*.dwg) i (*.pdf). 
Dokumentacja w formie papierowej w dniu przekazania Zamawiającemu powinna posiadać 
wymagane uzgodnienia jednostek miejskich i Zamawiającego. 
Wersje elektroniczne w formacie (*.dwg) oraz (*.pdf) muszą być tożsame z wersją papierową. 
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X. Wymagania Zamawiającego 
 
1. W przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym należy podać sposób 

zabezpieczenia urządzeń podziemnych w miejscach kolizji z projektowaną konstrukcją 
nawierzchni w uzgodnieniu z właścicielem urządzeń. 

2. Zaopatrzenie każdej części dokumentacji projektowej, stanowiącej odrębną część całości, w 
wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

3. Osobą do kontaktów jest p. Marek Kuchta  tel.: 32 240 6061 w.101  
4. Opracowana  dokumentacja  projektowa,  przed  uzyskaniem  decyzji  administracyjnej 

umożliwiającej realizację robót, musi zostać uzgodniona ze spółką Tramwaje Śląskie S.A. 
z siedzibą w Chorzowie. Dokumentacja do uzgodnienia powinna zostać przekazana 
kompleksowo, tj. wszystkie branże równocześnie. 

5. Rozliczenie kosztorysowe za faktycznie zrealizowane roboty budowlane nastąpi na 
podstawie obmiarów i odebranych bez uwag kolejnych – ze względu na technologię – faz 
wykonawczych. 

6. Na przedmiot zamówienia należy udzielić minimum 5 letniej gwarancji. 

 
Dokumentacja projektowa jak również specyfikacja techniczna nie może wskazywać 
pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazywać 
aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. Wszystkie materiały, 
produkty itp. należy opisać poprzez wskazanie minimalnych parametrów technicznych, 
eksploatacyjnych bądź użytkowych jakie winny one spełniać.   
 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wystąpienia w jego imieniu w celu 
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych 
umożliwiających zatwierdzenie opracowanej dokumentacji projektowej i prawidłową realizację 
prac.   
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

zamierzenia budowlanego 
polegającego  na zaprojektowaniu i wykonaniu  robót budowlanych dla zadania 
pn.: „Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od 
skrzyżowania ulic Kilińskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 
z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda im. Profesora Władysława 
Bartoszewskiego” w tym: 
Etap I odcinek od ronda Kilińskiego/Sobieskiego do S86 (jezdnia w kierunku 
Dzielnicy Milowice) – projekt i realizacja 
Etap II odcinek od S86 do ronda Kilińskiego/Sobieskiego (jezdnia w kierunku 
centrum Sosnowca) – projekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chorzów lipiec 2019r. 
Opracował : zespół pod kierunkiem 
                        inż.. Kazimierza Ladziński 
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OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu 
i wykonaniu modernizacji  nawierzchni drogi Piłsudskiego w Sosnowcu  na odcinku 
od skrzyżowania z ulicami Kilińskiego/Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z wyłączeniem 
odcinka w rejonie ronda im. Profesora Władysława Bartoszewskiego w tym: 
Etap I odcinek od ronda Kilińskiego/Sobieskiego do S86 ( jezdnia w kierunku Dzielnicy 
Milowice) 
Etap II odcinek od S86 do ronda Kilińskiego/Sobieskiego ( jezdnia w kierunku centrum 
Sosnowca) 
 - orientacyjny przebieg zakresu robót drogowych zamieszczono w załączniku graficznym  nr 2 
do niniejszego PFU. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji dla całości robót drogowych (Etap 
I i II) a w zakresie robót drogowych przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie roboty drogowe 
w zakresie Etapu I  - zgodnie z  niniejszym  PFU, w tym opisem przedmiotu zamówienia  
stanowiącym załącznik nr 1 do PFU  
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych 
Parametry techniczne drogi po wykonaniu modernizacji: 

 kategoria ruchu KR4 

 odwodnienie  - istniejące (do regulacji i/lub przebudowy) 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi Piłsudskiego w Sosnowcu na 
odcinku od skrzyżowania ulic Kilińskiego do drogi ekspresowej S86 z wyłączeniem odcinka w 
rejonie Ronda im. Profesora Władysława Bartoszewskiego wraz ze specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarami robót w oparciu o niniejszy PFU oraz 
uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności pozwalających wykonać prace budowlane w oparciu o obowiązujące przepisy. 
Wykonanie robót drogowych w zakresie Etapu I zgodnie z opracowaną dokumentacją 
projektową 
2. Utrzymania drogi  na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny 
ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy. W zakresie utrzymania należy wykonywać 
prace związane z letnim utrzymaniem. 
3. Zabezpieczenia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na 
czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) 
4. Wykonanie pozostałych robot budowlanych określonych w dokumentacji projektowej 
wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dla etapu I w tym 
w szczególności: 
- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
-Przebudowa jezdni (wzmocnienie konstrukcji nawierzchni lub przebudowa konstrukcji 
nawierzchni,  
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- Zabezpieczenie i przebudowa uzbrojenia terenu, kolidującego z modernizacją drogi wraz 
z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci, 
 -Roboty wykończeniowe i porządkowe, 
-  Wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań opracowanych przez wykonawcę na 
podstawie dokumentacji projektowej, 
- Pełnienie nadzoru autorskiego, 
- Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych lub 
sytuacyjno-wysokościowych i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego ośrodka dokumentacji 
geodezyjne i kartograficznej, 
 - Zgłoszenie zakończenia robot i uzyskanie jego przyjęcia przez Zamawiającego. 
Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia obciążają Wykonawcę. 
Realizacja wszystkich wyżej wymienionych celów obejmujących zakres robót powinna zostać 
wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa 
Budowlanego) 
Prace powinny zostać wykonane przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do 
wykonywania danego rodzaju prac i robót objętych zakresem opracowania oraz posiadającego 
stosowne doświadczenie zawodowe i potencjał wykonawczy legitymujący się odpowiednimi 
uprawnieniami; kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem zawodowym. 
 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe: 
- Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  Prawo Budowlane oraz z wszelkimi 
aktami prawnymi  właściwymi dla przedmiotu zamówienia; z przepisami techniczno-
budowlanymi; obowiązującymi polskimi normami; wytycznymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać przekazane Inwestorowi 
w stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym; 
Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych; jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz. '1130 z późn. zmianami);  
 Konstrukcja drogi ma być zaprojektowana na 20-letni okres eksploatacji; a gwarancja na 
wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawcę na okres 5 lat 
Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. 
 
1.3.1. Zakres robót i szacunkowa wycena 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 
się: 
Wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
Wynikami badań i pomiarów własnych, 
Wynikami opracowań własnych, 
Treścią opracowań, stanowiących załączniki do niniejszego PFU, 
Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
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Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 
Uwaga: 
Załączniki  do niniejszego PFU -są wyłącznie materiałem pomocniczym i poglądowym, a nie 
opisującym szczegółowy zakres i rodzaj robót ( do dookreślenia przez Wykonawcę). W związku 
z tym, nie mogą  być jedyną  podstawą do wyceny robót i projektowania. 
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 
warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 
umowy i uważa, że wartość robót określona w wykazie elementów rozliczeniowych oraz ofercie 
jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do 
wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że 
Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy 
krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 
Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia obciążą Wykonawcę. 
 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia, a niewykorzystywane do 
innych robót m.in. materiał pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt 
należą do Miasta Sosnowiec.  
Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego rodzaj i ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca wbuduje na 
miejscu lub na własny koszt odwiezie i złoży na terenie bazy Miejskiego Zakładu Ulic i Mostów 
Sosnowiec i dokona rozładunku własnymi środkami w sposób niepogarszający stanu 
odwiezionych materiałów 
1.4.2. Przebudowa jezdni 
 Konstrukcje nawierzchni na drodze należy zaprojektować na kategorię ruchu KR4 oraz 
dopuszczalnego obciążenia osi pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami 
szczegółowymi. 
Odcinki jezdni na krzywych przejściowych oraz łukach poziomych należy doprowadzić poprzez 
przeprojektowanie spadków poprzecznych do parametrów zgodnych z obowiązującymi 
przepisami. 
Ewentualne zwiększenie ilości masy bitumicznej należy wliczyć w cenę oferty.  
Taka sama sytuacja nastąpi, jeżeli uzyskanie normatywnych przechyłek na łukach i krzywych 
przejściowych spowoduje konieczność ingerencji w istniejącą podbudowę i wzmocnienie jej 
poprzez wymianę gruntu oraz przegłębienie konstrukcji dla posadowienia zaprojektowanych 
warstw bitumicznych. W takim przypadku koszt wzmocnienia podbudowy należy uwzględnić w 
cenie oferty. 
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Odbierana warstwa ścieralna ma być jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni 
dokonywanych  po wykonaniu warstwy ścieralnej, 
1.4.3. Ukształtowanie wysokościowe 
Przebieg wysokościowy modernizowanej drogi należy dostosować do stanu istniejącego 
z uwzględnieniem konieczności zaprojektowania nowej nawierzchni spełniające] wymogi 
nośności i prawidłowego odwodnienia.  
Wszystkie skrzyżowania  należy wyremontować w niezbędnym zakresie w dostosowaniu do 
nowej nawierzchni jezdni oraz wprowadzić rozwiązania uwzględniające poprawę 
bezpieczeństwa ruchu i zapewnienie sprawnego odprowadzenia wód opadowych.  
Przy ew. wymianie krawężników należy wykonać nową ławę wraz z oporem pod krawężnikiem, 
ława krawężnika, powinna mieć grubość nie mniejszą niż 15cm, natomiast opór wykonać do 2/3 
wysokości krawężnika. 
 
1.4.3. Odwodnienie  drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników, 
Roboty związane z wykonaniem odwodnienia drogi polegać będą na remoncie, przebudowie, 
budowie, regulacji wysokościowej wpustów deszczowych zlokalizowanych w nawierzchni 
jezdni wraz z wymianą uszkodzonych elementów wpustów urządzeń odwadniających, 
w zależności od przyjętych w projekcie rozwiązań oraz w zakresie objętym opisem  przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik nr I 
W przypadku wykonywania prac wymagających uzyskania decyzji wodno-prawnych 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania takich decyzji. 
 
2.0 Zamawiający oczekuje, ze przedmiot zamówienia zostanie wykonany, rozliczony 
i przekazany do dnia 30. października 2019 r. 
 
2.1 Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty 
 
- Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty wyceniony wykaz elementów 
rozliczeniowych 
- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych niniejszym 
PFU nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione W Cenie Umownej 
 
2.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 
Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz 
stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 
Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w oparciu o: 
- niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy, pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie 
i decyzje wymagane przez obowiązujące przepisy (w przypadku zaistnienia takiej konieczności), 
- pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych 
- własne pomiary sytuacyjno - wysokościowe stanowiących podstawę do opracowania 
elementów dokumentacji, 
- badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy. 
Opracowanie projektowe musi zawierać w szczególności 
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1. Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową uwzględniającą zabudowane podczas 
modernizacji torowiska nowe krawężniki. 

2. Projekt budowlany i wykonawczy.  

Projekt wykonawczy powinien zawierać w szczególności: opis robót, założenia do realizacji 
robót drogowych i odwodnienia nawierzchni, przekroje poprzeczne jezdni wykonane nie rzadziej 
niż co 30,0m oraz w punktach charakterystycznych.  
3. Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy wraz z zatwierdzeniem.  
4. Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji z podziałem na zewnętrzny i wewnętrzny pas 

jezdni.  
5. Przedmiar robót z podziałem na zewnętrzny i wewnętrzny pas jezdni.   
6. Kosztorysy inwestorskie opracowane metodą uproszczoną z podziałem na zewnętrzny 

i wewnętrzny pas jezdni.  
7. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  
8. Materiały do uzyskanych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi.  
9. Uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót (zgłoszenie robót lub 

pozwolenie na budowę).  
10. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej w planie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia.  

11. Dokumentację powykonawczą wraz z obmiarem geodezyjnym wykonanych prac 
i naniesieniem wykonanych elementów odwodnienia na zasoby geodezyjne miasta. 

12. Forma dokumentacji 

Dokumentację należy sporządzić w 4 egzemplarzach (kompletach) w formie papierowej, 
w postaci oddzielnych tomów (3 oprawione + 1 w teczce bez oprawy). Ponadto całość 
dokumentacji należy wykonać w formie elektronicznego zapisu na płycie CD-R – 2 komplety 
wraz z cyfrową mapą do celów projektowych, w następujących formatach: 

 pliki tekstowe w formacie MS Word 2010 (*.doc) lub (*.rtf) i (*.pdf); 

 pliki graficzne w formacie Auto CAD 2004 (*.dwg) i (*.pdf). 

Dokumentacja w formie papierowej w dniu przekazania Zamawiającemu powinna posiadać 
wymagane uzgodnienia jednostek miejskich i Zamawiającego. 
Wersje elektroniczne w formacie (*.dwg) oraz (*.pdf) muszą być tożsame z wersją papierową. 
 
3. Przepisy Prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem  robót budowlanych 
[l] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U.  nr 243 poz. 1623) 
[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 259] 
[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 marca 1999 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 2-13  z poźn.zm. do rozporządzenia ,opublikowaną w Dz. U. z 
2010 Nr 55, poz. MP) 
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[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie, [Dz.U. nr 53 poz. 235 z późn. zm. do rozporządzenia opublikowaną w Dz. U. z 
2010r Nr 55, poz. 403), 
[5] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2022 z 
późn zm.) 
[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1132 ) 
[2] Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U. z 2003r. Nr 122, poz. 1229). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2131). 
[9] Rozporządzenie Ministra infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r Nr 120, poz. 1393 z póź. zm.) 
[10] Ustawa z dnia 22 lipca 2001 r.- Prawo ochrony środowiska, (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 
25 poz. 150 z póź. zm.), 
[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1392 z póź. zm.], 
[12] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012  
poz. 452] 
[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów 
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133] 
[14] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 11153) 
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.05.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. 2003r. Nr 120, poz. 1125 z późn. zmianami). 
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.05.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1122 z póź. 
zmianami. 
[12] Ustawa z dnia 29.02.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 259 z 
pózn. Zmianami) 
[13] Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 13 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2003r. Nr 130, poz. 1339]. 
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[19] Ustawa z dnia 13 lipca 2001 r. - Prawo wodne [tekst jednolity Dz. U.2012 , poz. 145 z późn. 
zm.) 
[20] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 Nr 153 poz. 
931 z późn. zm.) 
[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 12111) 
[22] Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1222 z późn. zm.) 
[23] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2a lipca 2005 r. w sprawie warunków jakie 
należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2005 Nr 132 poz. 93a z późn. zm.), 
[24] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg krajowych [0z.U. z 2003r. Nr 30, poz. 221z późn. Zmianami) 
[25] Ustawa z dnia 22.02.2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz zmanie niektórych ustaw [0z. U. z 2001r. Nr 100 poz. 1035 z późn. zmianami 
[23] Ustawa z dn. 23.09.1991r. o lasach 0z.U. z 1991r. Nr 101 poz. 444, tekst jednolity 02.0.z 
2011r Nr 23,poz.59k 
[22] Ustawa z dn. 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [Dz.U. 1995 nr 16 poz. 23] 
[23] Ustawa z dn. 21.03.1992r. o gospodarce nieruchomościami [Dz. U. z 1992r. Nr 115, poz. 
241 z pózn.zm. tekst jednolity 0z.U. z 2010r. Nr 102, poz. 551) 
[29] Ustawa z dnia 15 kwietnia 200-'1r r. o ochronie Przyrody [0z. U. Nr 92 poz. 330 z pózn. 
zm).  
Wytyczne i instrukcje 
[30] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. 13003, Warszawa 2001r. 
[31] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - (Warszawa 1999r.) 
[32] instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 
Warszawa 1993r. 
[33] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych 
pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia [2]. 
[34.] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych  
poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia [2]. 
[35] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów 
drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [2]. 
[36] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego załącznik nr 4 do rozporządzenia [2]. 
 
4.0  Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie  Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia 
4.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas praw, 
prowadzenia robót. 
4.2 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które mają 
spełniać materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów 
o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. 
4.3 Ochrona Własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem 
lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem 
tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni 
terenu i za urządzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak:   
przewody, rurociągi, kable itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego. 
Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących dokładnego 
położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.    
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji, bądź ich przekładania 
Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inspektora Nadzoru.   
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.   
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiające i właściciela .    
Koszt naprawy ponosi Wykonawca.   
Teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca zobowiązany jest  
realizować roboty w sposób powodujący minimalną niedogodność dla mieszkańców.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
4.4 Objazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i  tymczasowej organizacji ruchu obejmuje: 
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- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu wraz z jego utrzymaniem zgodnie z projektem 
- tymczasowe nawierzchnie, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowani i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Wykonawca ponosi koszty likwidacji tymczasowego oznakowania i doprowadzenia do stanu 
pierwotnego 
4.5. Materiały 
Co najmniej na 7 dni robocze przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru.  
 Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.   
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót.   
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.    
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.   
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu robót. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.   
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
4.6 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 
przewidzianym Umową. 
4.7. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Pojazdy poruszające się po drogach publicznych będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych 
parametrów technicznych.  
5. Realizacja  robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
5.2. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów i robót, Inspektora Nadzoru uprawniony 
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów niezależnie od 
Wykonawcy. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor Nadzoru będzie oceniać jakość, zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami STWIORB i Dokumentacji Projektowej na podstawie przede wszystkim wyników 
własnych badań. 
- badania i pomiary do odbioru końcowego wg poszczególnych asortymentowych STWIORB. 
W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót. 
5.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 -certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi 
STWIORB. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWIORB, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.   
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
5.4. Dokumenty budowy 
 Dziennik Przebiegu Robót 
Dziennik Przebiegu Robót jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Przebiegu Robót spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Przebiegu Robót będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Przebiegu Robót będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
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chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Przebiegu Robót protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Przebiegu Robót 
należy wpisywać W szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Przebiegu Robót będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane 
do Dziennika Przebiegu Robót Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
5.4 Księga obmiaru robót 
Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. 
5.5 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
5.6. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3) następujące 
dokumenty: 
a./ zgłoszenie robót, 
b./ protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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d./ protokoły z odbioru robót 
e./ protokoły z narad i ustaleń, 
f./ korespondencję na budowie. 
5.7.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
5.8. Obmiar robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową  i STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księga obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar odbywać się będzie w obecności Inspektora Nadzoru i podlega jego akceptacji 
6.0. Odbiór robót 
6.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a./ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b./ odbiorowi częściowemu, 
c./ odbiorowi końcowemu, 
d./ odbiorowi gwarancyjnemu. 
6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu 
6.3 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Przebiegu 
Robót i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. Na polecenie Inspektora 
Nadzoru badania sprawdzające może przeprowadzić Laboratorium wyłonione przez 
Zamawiającego. 
6.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Przebiegu Robót z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Zakończenie robót musi zostać 
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potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Przebiegu Robót. Warunkami 
pozwalającymi na potwierdzenie gotowości do odbioru są: 
- przekazane Inspektorowi Nadzoru kompletnych badań i pomiarów wymaganych przez 
STWIORB do odbioru końcowego robót, 
- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIORB. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego. 
6.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w szczególności następujące 
dokumenty: 
l) umowę; 
2) ofertę; 
3) dziennik przebiegu robót (oryginał); 
4) umowy z podwykonawcami; 
5) harmonogram robót; 
6) wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych; 
7) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających; 
8) protokoły odbioru dla robót wykonywanych przez podwykonawców; 
9) protokół przekazania terenu budowy; 
12) badania materiałów; 
13) deklaracje zgodności materiałów lub certyfikaty zgodności wbudowania na wszystkie 
wykorzystywane materiały 
14) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia; 
15) protokoły odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urządzeń 
infrastruktury technicznej właścicielom urządzeń; 
16) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z zaakceptowana 
Dokumentacja Projektowa i obowiązującymi przepisami; 
17) dokumenty odnoszące się do zastosowanych materiałów (certyfikaty jakości, atesty itp.) oraz 
inne dokumenty wg wskazań Inspektora Nadzoru; 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
6.6. Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
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gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad  
jak dla odbioru końcowego 
7.0. Płatność 
Wynagrodzenie ryczałtowe, płatne na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie 
protokołu odbioru końcowego robót oraz oświadczenia (lub dowodu zapłaty) Podwykonawcy o 
uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty.  
 
 Załączniki do PFU: nr 1 -  OPZ dla Etapu I i I 
                                 nr 2  - Orientacyjny przebieg zakresu robót drogowych 
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OŚWIADCZENIA I FORMULARZE WYMAGANE OD WYKONAWCY SKŁADANE 
WRAZ Z OFERTĄ 
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(Załącznik nr 2 do SIWZ) 

Wykonawca: 
…………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zaprojektowanie 

i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni drogowej ulicy 
Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Kilińskiego i Sobieskiego do drogi 
ekspresowej s86 z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda im. Profesora Władysława 
Bartoszewskiego - Etap I prowadzonego przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A., oświadczam, co 
następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 

 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW:  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam 
na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
…………………………………………………….., w następującym zakresie:  
………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i 
określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 

 
 

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

(podpis) 
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(Załącznik nr 3 do SIWZ) 

Wykonawca: 
……………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni 
drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Kilińskiego i Sobieskiego do 
drogi ekspresowej s86 z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda im. Profesora Władysława 
Bartoszewskiego - Etap I prowadzonego przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A., oświadczam, co 
następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

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

(podpis) 
 

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

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 
SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………
……… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

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

(podpis) 
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 (Załącznik nr 4 do SIWZ) 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 
W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w formie przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania 
ulic Kilińskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej s86 z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda 
im. Profesora Władysława Bartoszewskiego - Etap I” nr sprawy JRP/B/403/2019 składamy 
niniejszą ofertę: 
 
DANE WYKONAWCY  
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

 

Adres  
Osoba odpowiedzialna za kontakty 
z Zamawiającym 

 

Nr telefonu  
e-mail  
Adres do korespondencji  
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, za cenę kosztorysową w wysokości: 
cena netto …………….………................……..… zł 

podatek od towarów i usług w wysokości …………….………................……..… zł 

cena brutto …………….………................……..… zł 

(słownie złotych: …………………………….……………………..…................) 

w tym: 

Lp. Składnik  cenotwórczy Cena netto 

1 Opracowanie dokumentacji projektowej 
wraz z nadzorem autorskim .................................................. 

2 Wykonanie robót budowlanych .................................................. 
3 RAZEM .................................................. 

 

2. Oświadczamy, że na wykonane roboty budowlane udzielamy gwarancji na zasadach 
określonych w warunkach umownych na okres ……… miesięcy. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania 
oferty. 

4. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przedstawiony w załączniku nr 9 do SIWZ, w tym: 
a. termin realizacji zamówienia: …… miesięcy od dnia podpisania umowy; 
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b. 30-dniowy termin płatności, 
oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści 
zgodnej ze wzorem umowy, w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Oświadczamy, że warunki udziału w postępowaniu spełniamy samodzielnie*/w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na zasobach 
następującego podmiotu trzeciego zgodnie z art. 22a ustawy Pzp: 
a) …………………………………………. 

(nazwa i adres, zakres) 

b) …………………………………………. 
(nazwa i adres, zakres) 

7. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem wykonamy sami/ zamierzamy zlecić 
Podwykonawcom w następującym zakresie*: 
 
a) ……………………………………… 

(nazwa i adres, zakres) 

b) ……………………………………… 
(nazwa i adres, zakres) 

 
8. Oświadczamy, że wadium zostało wniesione w formie …………………………….. 

 
9. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem 

umowy lub najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości żądanej przez Zamawiającego. 
 

10. Zastrzegam tajność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 419  
z późn. zm.), zawartych w ofercie, w następujących plikach ……………………………… 
Jednocześnie do oferty dołączam uzasadnienie wskazujące, że zastrzeżone informacje 
faktycznie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z w/w ustawą. 
 

11. Oświadczam/y, że (zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem): 
   wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*. 
   wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*. Powyższy obowiązek 
podatkowy będzie dotyczył …………….3  objętych przedmiotem zamówienia, a ich 
wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………....4 zł. 

12. Oświadczam/y, że składam/y ofertę jako (zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem):  
Mikroprzedsiębiorstwo (mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 

pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EURO). 
Małe przedsiębiorstwo (małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 

pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EURO). 
13. Średnie przedsiębiorstwo (średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest ani 

                                                 
3  wpisać (rodzaj) towaru/usługi, która będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  
   z przepisami o podatku od towarów i usług (odwrotne obciążenie). 
4  wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej. 
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mikroprzedsiębiorstwem ani mały przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego 
roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EURO) 

 
Całość oferty składam na …...... kolejno ponumerowanych stronach 
 
 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy  
Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.   
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(Załącznik nr 5 do SIWZ) 
 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU O ODDANIU NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 
 
 

1. Oświadczam(y), że na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zobowiązujemy się, do oddania do dyspozycji  
Wykonawcy ………………………………………… niezbędnych  zasobów  przy 
wykonywaniu  zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla 
zadania pn.: Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od 
skrzyżowania ulic Kilińskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej s86 z wyłączeniem 
odcinka w rejonie ronda im. Profesora Władysława Bartoszewskiego - Etap I” tj.: 
a. zdolności techniczne lub/i zawodowe w zakresie: 

 doświadczenia w postaci  …………………………. 

 osób skierowanych do realizacji zamówienia tj: ……………………………… (podać 

imię i nazwisko, posiadane uprawnienia i funkcje pełnioną przy realizacji przedmiotowego 
zamówienia). 

na okres ……………………………….. . 
 

2. Ponadto oświadczam/y, że: 
1) sposób wykorzystania udostępnionych zasobów w zakresie zdolności technicznych 

lub/i zawodowych będzie polegał na ……………………………….. (np. bezpośrednim 
udziale przy realizacji zamówienia jako podwykonawca); 

2) podmiot, który reprezentuję/my zrealizuje usługi, do których zdolności techniczne lub/i 
zawodowe są niezbędne;  

 
 
 
 

dnia .........................................                ........................................................................ 
        czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub  

      osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu 
  



51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIA I FORMULARZE WYMAGANE OD WYKONAWCY, KTÓREGO 
OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ 
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(Załącznik nr 6 do SIWZ) 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania 
pn.: Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ulic 
Kilińskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej s86 z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda im. 
Profesora Władysława Bartoszewskiego - Etap I”, 

oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale V 
pkt II ppkt 1 SIWZ,  
 

LP 
PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA 
WARTOŚĆ 
(NETTO) 

DATA 
WYKONANIA 
(dzień – miesiąc 

– rok) 

ODBIORCA 

1. 

    

2. 

    
 
 
w załączeniu dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt III ppkt 2.1 potwierdzające, że 
usługi zostały wykonane należycie.  

 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy / wykonawców 
wspólnie ubiegających się o 

udzielenie 
zamówienia 

 

Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy  
Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.   
 

2.    
 

 

 
  



53 

 

(Załącznik nr 7 do SIWZ) 
 
 
 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: 
Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ulic 
Kilińskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej s86 z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda im. 
Profesora Władysława Bartoszewskiego - Etap I”, 

oświadczamy, że spełniamy warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej 
określonego w Rozdziale V pkt II ppkt 1b SIWZ 

LP Imię i Nazwisko 
Posiadane 

uprawnienia 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

1. 

   

2. 

   
 
 
Oświadczamy, że 
1) dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............wykazu, 
2) nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu lecz polegając na osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, będziemy dysponować tymi 
osobami, na dowód czego załączamy zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do 
dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy  

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy  
Imię i Nazwisko Data Podpis 

1    

2   
 

 
  



54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI 
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(Załącznik nr 8 do SIWZ) 

 
WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ GWARANCJI LUB PORĘCZENIA DLA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczeń beneficjenta wobec zobowiązanego 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez zobowiązanego wszystkich 
zobowiązań zgodnie z umową nr …  z dnia … zawartą pomiędzy beneficjentem 
a zobowiązanym, w szczególności roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
robót budowlanych, roszczeń o zapłatę kar umownych oraz roszczeń odszkodowawczych, w tym 
z tytułu odpowiedzialności solidarnej beneficjenta i zobowiązanego względem Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców zgodnie z art. 6471 k.c., roszczeń z tytułu nieusunięcia lub 
nienależytego usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi oraz roszczeń o zwrot kosztów 
wykonania zastępczego. 
Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo 
do zapłaty na rzecz beneficjenta kwoty nie większej niż … zł w przypadku, gdyby zobowiązany 
nie wykonał w części lub w całości swoich zobowiązań, o których mowa w powyższym 
akapicie, albo wykonał je nienależycie lub gdyby zobowiązany nie zwrócił beneficjentowi, 
w części lub w całości, kosztów wykonania zastępczego. Kwota ta stanowi górną granicę 
odpowiedzialności gwaranta. Każda wypłata zmniejsza zakres kwotowy odpowiedzialności 
gwaranta. 
Gwarant zapłaci beneficjentowi na pierwsze żądanie, bez prawa badania zasadności żądania 
beneficjenta, odpowiednią kwotę w terminie … dni od dnia doręczenia gwarantowi na adres 
wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zapłaty skierowanego 
do gwaranta, zawierającego oświadczenie beneficjenta, że żądana kwota jest należna 
i wymagalna z jednego lub kilku tytułów określonych w pierwszym akapicie oraz że pomimo 
pisemnego wezwania do zapłaty zobowiązany nie wykonał terminowo w całości lub części 
swoich zobowiązań, a także wskazującego numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić 
przelew wnioskowanej kwoty. Żądanie do zapłaty skierowane przez beneficjenta do gwaranta 
zostanie podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta. Dla potwierdzenia 
prawa składania oświadczeń przez podpisane osoby do żądania powinien być dołączony odpis 
z właściwego rejestru beneficjenta nie starszy niż 3 miesiące, licząc od daty żądania, a także 
pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika. Wszystkie wymienione dokumenty 
powinny być złożone w oryginałach z podpisami notarialnie uwierzytelnionymi.  
Niniejsze zobowiązanie gwaranta obowiązuje od … do … włącznie.  
Niniejsze zobowiązanie gwaranta wygasa w przypadku: 
1) niedoręczenia gwarantowi żądania zapłaty w terminie obowiązywania niniejszego dokumentu; 
2) wyczerpania całej kwoty określonej niniejszym dokumentem; 
3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowiązań, które zabezpiecza 
niniejszy dokument, przed upływem terminu jego obowiązywania; 
4) zwolnienia zobowiązanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowiązań, które zabezpiecza 
niniejszy dokument, przed upływem terminu jego obowiązywania; 
5) zwrotu gwarantowi oryginału niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed upływem 
terminu jego obowiązywania. 
Wierzytelność ani dług wynikający z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na osoby 
trzecie. 
Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Załącznik nr 9 

WZÓR UMOWY 
 

zawarta dnia ........................... w ......................................... pomiędzy: 
Spółką Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, 
o kapitale zakładowym wynoszącym 149 885 310 PLN, który został pokryty w całości, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII  
Gospodarczy  KRS  pod  numerem  KRS: 0000145278,  o  numerze  NIP: 634-01-25-637,  
o numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663, zwanym(ą) w dalszej części Umowy 
„Zamawiającym”, którego reprezentuje(ą): 
1. ........................................................................................................... 
2. ........................................................................................................... 
 
a 
………………………………………………………………………… 
zwanym(ą) w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, którego reprezentuje(ą): 
 
1. ……………………………………………………………………. 
2. ………………………..…………………………………………... 
zwanych w dalszej części Umowy łącznie „Stronami” 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego zarejestrowanego pod numerem sprawy:…………………. 
 Strony zawierają umowę, zwaną dalej Umową, o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy. 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na rzecz 
Zamawiającego: 
a) dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji robót budowlanych i uzyskania 

zgłoszenia robót wraz z uzyskaniem zgłoszenia oraz sprawowania nadzoru autorskiego, 
o którym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami); 

b) robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową,  
w ramach zadania pn: „Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od 
skrzyżowania ulic Kilińskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z wyłączeniem 
odcinka w rejonie ronda im. Profesora Władysława Bartoszewskiego” zgodnie ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Programem Funkcjonalno-Użytkowym 
(PFU), postanowieniami niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy, zwane w dalszej części 
umowy również Przedmiotem umowy. 

2. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część umowy.  
3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyższonymi standardami 
staranności wynikającymi z zawodowego charakteru wykonywanej działalności, 
obowiązującymi przepisami prawa, najlepszą wiedzą Wykonawcy.  

4. W przypadku wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny z wyżej 
wymienionymi wymogami, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania 
robót oraz usunięcia wszelkich wad robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed 
całkowitym ukończeniem robót, powyższe nie wyłącza pozostałych uprawnień 
Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa.    
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5. W trakcie wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
bezwzględnego przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową oraz przepisów w zakresie prawa pracy. 

        
§ 2 

Termin wykonania Przedmiotu umowy 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy i przekazać Zamawiającemu 

w terminie do …………………………… 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
1. W ramach dokumentacji objętej Przedmiotem umowy Wykonawca:  
a) uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia i pozwolenia, których obowiązek 
uzyskania wynika z prawa, w tym - w przypadku konieczności - opracowanie materiałów na 
wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej na pobór i dostawę energii 
elektrycznej, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji,  
b) wykona Projekt Wykonawczy,  
c) wykona Projekt budowlany, 
d) wykona Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),  
g) dokona niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych,  
h) wykona prace związane z usunięciem kolizji sieci- jeżeli wystąpi taka potrzeba  
i) uzyska opinie, uzgodnienia zatwierdzenia dokumentacji projektowej, wymagane przepisami 
prawa, w tym uzgodnienia p.poż, sanitarno-higieniczne, ochrony środowiska i inne wymagane 
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub oświadczenie o braku sprzeciwu organu 
administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia o zamiarze przebudowy, jeśli 
zachodzi taka potrzeba.  
2. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie również wszelkich niezbędnych warunków 
technicznych oraz niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii itd., 
w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa, koniecznych do należytego 
wykonania dokumentacji projektowej. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy udzieli 
Wykonawcy niezbędnego pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w ww. 
sprawach.  
3. Dokumentacja projektowa winna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami na dzień jej odbioru. 
4. Wykonawca zapewnia sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem zgodności 
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami 
przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane przez osobę posiadającą uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 
5. Dokumentacja projektowa winna zawierać i opisywać rozwiązania technologiczne 
i zastosowane materiały w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń. W opracowanej dokumentacji nie mogą być wskazane 
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania mogące utrudnić uczciwą 
konkurencję. W przypadku braku możliwości określenia rozwiązań technologicznych lub 
materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może posłużyć się ww. 
określeniami pod warunkiem zamiennych zwrotów lub „równoważne”, wskazują jednocześnie 
na minimalne wymagania techniczne materiałów i technologii.  
6. Wykonawca zapewni międzybranżową koordynację rozwiązań przyjętych w dokumentacji 
projektowej tak, aby rozwiązania dla jednej branży nie wykluczały propozycji zawartej w innej 
branży lub by poszczególne propozycje nie kolidowały ze sobą. 
7. Wszelkie wyjaśnienia, opinie, uzupełnienia wymagane przez jednostki uzgadniające 
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dokumentację projektową Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia określonego w § 14 
ust. 1 lit a) umowy. 
8. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym wykonywanie 
dokumentacji projektowej. W tym celu Zamawiający będzie zwoływał rady projektowe, 
w których Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do informowania pisemnie lub e-mailowo Zamawiającego, co                           
2 tygodnie, o zaawansowaniu prac projektowych wraz z podaniem ich procentowego wykonania. 

§ 4 
Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca przekaże dokumentację projektową, objętą Przedmiotem umowy, w terminie 
zgodnym z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 8 
umowy, w ilości: 
a) 4 egzemplarzy - w formie papierowej (niezależnie od ilości egzemplarzy koniecznych do 

uzyskania  uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji), w postaci oddzielnych tomów (3 
oprawione + 1 w teczce bez oprawy) 

b) 2 egzemplarzy w formie elektronicznego zapisu na płycie CD-R – 2 komplety wraz 
z cyfrową mapą do celów projektowych, w następujących formatach: 

 pliki tekstowe w formacie MS Word 2010 (*.doc) lub (*.rtf) i (*.pdf); 

 pliki graficzne w formacie Auto CAD 2004 (*.dwg) i (*.pdf). 
Wersje elektroniczne w formacie (*.dwg) oraz (*.pdf) muszą być tożsame z wersją 
papierową. 

2. Za termin wykonania Przedmiotu umowy polegający na wykonaniu dokumentacji 
projektowej przyjmuje się dzień przekazania kompletnej, uzgodnionej dokumentacji 
projektowej wraz z oświadczeniem Wykonawcy, o którym mowa w ustępie poniżej.  

3. Wraz z dokumentacją przekazane zostaną oryginały i odpisy dokonanych koniecznych 
uzgodnień, oryginały decyzji administracyjnych, map oraz inne źródłowe dokumenty 
umożliwiające odtworzenie dokumentacji, w tym pliki źródłowe z programu projektowego. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części, 
stanowiącej przedmiot odbioru o wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż nie 
istnieją żadne wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana 
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, normami oraz że została przekazana w stanie pełnym i jest kompletna z 
 punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

5. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowią integralną 
część przedmiotu odbioru. 

6. Końcowe przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy 
udziale osoby wskazanej w umowie jako osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego, na 
pisemny wniosek Wykonawcy. Przekazanie dokumentacji będzie traktowane jako zgłoszenie 
prac projektowych do odbioru potwierdzone protokołem przekazania. 

7. Odbiór końcowy - w zakresie dokumentacji projektowej - odbędzie się z udziałem 
upoważnionych przedstawicieli Stron i nastąpi w formie Protokołu odbioru końcowego 
podpisanego przez Strony lub ich przedstawicieli. 

8. W razie stwierdzenia wad lub braków dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem 
umowy w trakcie wykonywania umowy lub w czasie odbioru dokumentacji lub jej części - 
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad lub braków w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie, nie krótszym niż 7 dni roboczych. Po tym 
terminie Zamawiający będzie naliczał kary umowne, zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 1 
pkt. 2 umowy. Zamawiający będzie uprawniony do odmowy odbioru dokumentacji, jeśli 
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dokumentacja będzie niekompletna lub będzie zawierała wady istotne, w tym 
uniemożliwiające realizację na jej podstawie robót budowlanych. 

9. Uzupełnienia, korekty i wyjaśnienia do dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem 
umowy zgłoszone przez Zamawiającego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz 
w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie. 

10. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się do częściowych odbiorów dokumentacji 
projektowej. Przekazanie i odbiór poszczególnych części dokumentacji projektowej 
wskazanych § 3 ust. 1 umowy będzie potwierdzany protokołem odbioru częściowego, 
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.  

§ 5  
Prawa autorskie. 

1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1 umowy Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej objętej 
Przedmiotem umowy oraz dokumentacji powykonawczej (zwanej dalej również 
dokumentacją) - z chwilą jej przekazania Zamawiającemu - na wszystkich polach 
eksploatacji, a w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: 
a) wykorzystywania dokumentacji w sposób nieograniczony, w tym w ramach 

prowadzonych inwestycji przez Zamawiającego,  
b) zwielokrotniania dokumentacji techniką drukarską, zapisu magnetycznego, 

reprograficzną, techniką cyfrową, techniką filmową,  
c) wprowadzania dokumentacji do obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy,  
d) publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, 

a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do 
dokumentacji w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnienie 
egzemplarza dokumentacji projektowej w formie cyfrowej w Internecie, publikacji 
folderów reklamowych zawierających zwielokrotnioną techniką drukarską część lub 
całość dokumentacji.   

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego bez zgody Wykonawcy 
wszelkich zmian w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej, a także 
opracowań dokumentacji, w szczególności tłumaczeń, modyfikacji, przeróbek, adaptacji, 
poprawek oraz aktualizacji. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej oraz dokumentacji 
powykonawczej i na wykonywanie pozostałych praw zależnych. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do nieodpłatnego wykonywania w jego imieniu 
autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej 
oraz zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji, 
chyba że na niniejsze Zamawiający wyrazi zgodę na piśmie. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy 
stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji 
projektowej oraz dokumentacji powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji, w tym 
wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonywanie autorskich praw zależnych do 
dokumentacji projektowej oraz innych uprawnień z nią związanych, a także za przeniesienie 
własności egzemplarzy dokumentacji projektowej w ilości określonej w umowie. 

6. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza 
będąca Przedmiotem niniejszej umowy jest wynikiem jego twórczości, jest wolna od wad 
prawnych, a także nie narusza praw osób trzecich. 

§ 6  
Nadzór autorski. 
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1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego będzie należało 
w szczególności:  
a) stwierdzenie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności ich realizacji 

z dokumentacją projektową, 
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 

rozwiązań, zgłaszanych przez Zamawiającego, 
c) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów 
i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych. 

2. Nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej 
według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wezwanie do wykonania czynności nadzoru 
autorskiego będzie kierowane do Wykonawcy w formie pisemnej i elektronicznej 
(mailowej) na adres mailowy: ___________________ Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania nadzoru autorskiego - w terminie 3 dni od otrzymania wezwania od 
Zamawiającego. Wykonanie nadzoru autorskiego na terenie robót będzie potwierdzone kartą 
nadzoru autorskiego, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1, podpisaną przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

 
§ 7 

Obowiązki Stron. 
1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy obejmujący roboty budowlane przy użyciu własnych 

materiałów, wyrobów budowlanych oraz narzędzi, sprzętu etc. będących w dyspozycji 
Wykonawcy.  

2. Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom określonym w obowiązujących przepisach 
prawa oraz normom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na 
każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie go do stosowania 
w budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja zgodności, znak budowlany, atest, 
certyfikat, świadectwo jakości etc.). 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie dostarczone na teren placu 
budowy materiały i urządzenia. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren 
budowy w terminie do 7 dni, licząc od dnia sprawdzenia przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej, o której mowa w § 4 umowy. 

4.  Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać gotowość do przejęcia terenu budowy 
w terminie, o którym mowa powyżej, a Zamawiający uprzedzi na 2 dni przed przekazaniem 
placu budowy.  

5. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili jego oddania, potwierdzonego 
pisemnym protokołem ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających 
z Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – 
graniczącym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody 
powstałe u osób trzecich. 

6. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt winien:  
a) zabezpieczyć i oznakować teren budowy, umieścić w widocznym miejscu tablice 

informacyjne i ostrzegawcze,  
b) strzec mienia, w tym własnego znajdującego się na przekazanym mu terenie i zapewnić 

odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, 
c) prowadzić prace w sposób niezakłócający funkcjonowania sąsiadujących obiektów, 
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d) w trakcie realizacji Przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz 
niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy 
opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem, 

e) ponosić koszty związane z organizacją i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty 
towarzyszące w tym np.: robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z 
utrzymaniem miejsc prowadzenia robót, dojścia do składowanych materiałów, koszty 
związane z odbiorami wykonanych robót, 

f) ponosić koszty związane z zapewnieniem i dostawą wszelkich mediów (energia 
elektryczna, woda, łączność) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty 
związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytej czystości,  

g) uporządkować teren budowy, przywrócić teren przyległy do stanu pierwotnego 
i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. 
W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, przedstawiciel 
Zamawiającego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie placu 
budowy do należytego porządku. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po 
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych 
skierowanym przez przedstawiciel Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma 
prawo zlecić uporządkowanie firmie zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

7. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne nadzory 
specjalistyczne. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia niezbędnych wyłączeń 
z właścicielami uzbrojenia.  

9. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać przekopy kontrolne, jeżeli będą 
wymagane dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu i ponieść 
wszelkie koszty związane z przygotowaniem terenu do rozpoczęcia prac. 

10. Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać dokumentację fotograficzną ogrodzeń, budowli i budynków, przy których 
w bliskiej odległości prowadzone będą roboty budowlane. Powyższe ma na celu 
zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiającego przed bezpodstawnymi żądaniami 
odszkodowań przez właścicieli za uszkodzone obiekty. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarów kontrolnych w trakcie 
prowadzenia robót.  

12. Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do uregulowania sposobu postępowania 
z odpadami zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.). Wykonawca jest zobowiązany przekazać za 
potwierdzeniem wszelkie odpady powstałe w skutek prowadzenia robót budowlanych. 
Niezbędne dokumenty potwierdzające ich przekazanie Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu.  

13. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności również: 
a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego teren budowy w terminie wskazanym w § 7 

ust. 4. 
b) zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierownika budowy  
c) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników 

wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego 
wykonania robót, 

d) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicą informacyjną), 
przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów ppoż. oraz innych obowiązujących 
przepisów prawa, 
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e) przekazanie Zamawiającemu raz na 2 tygodnie w formie elektronicznej na nośniku CD-
ROM dokumentacji fotograficznej z postępu robót, w tym robót zanikających 
i ulegających zakryciu,  

f) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych 
oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz 
wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z 
wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed 
uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem, 

g) usuwanie odpadów z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
h) przedkładanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentów o wytwarzanych 

odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, 
i) ponoszenie odpowiedzialności z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami, 

j) koordynowanie prac podwykonawców (dalszych podwykonawców) i prowadzenia 
rozliczeń zapewniającymi identyfikacje zakresu rzeczowego wykonanego bezpośrednio 
przez Wykonawcę i podwykonawców, 

k) sprawowanie bezpłatnego serwisu (w tym poniesienia kosztów części zamiennych) 
w okresie gwarancji i rękojmi, dokonanie bezpłatnych przeglądów i czynności 
konserwacyjnych w okresie gwarancji i rękojmi, 

l) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
m) odbudowanie uszkodzonych w trakcie wykonania robót nawierzchni i nasadzeń, 
n) utrzymywanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy, w przypadku 

zabrudzenia dróg dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do 
uprzątnięcia tych dróg, 

o) zdemontowanie obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,  
p) wykonanie innych niezbędnych czynności koniecznych do należytego wykonania 

przedmiotu umowy, w tym wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 
q) stosowanie w ramach realizacji niniejszej umowy karty nadzoru autorskiego zgodnej 

z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy oraz karty materiałowej zgodnej 
z Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. Zamawiający wprowadza elektroniczny obieg 
karty nadzoru autorskiego oraz karty materiałowej, co oznacza, że za ich skuteczne 
doręczenie uważa się przekazanie ich w formie skanu na adres poczty elektronicznej 
osób odpowiedzialnych za realizację umowy. Wymagane jest niezwłoczne dostarczenie 
oryginalnej wersji karty nadzoru autorskiego lub karty materiałowej po przekazaniu ich 
wersji elektronicznej. 

r) Przygotowanie na etapie Odbioru Końcowego, zestawienie kosztów wykonanych robót 
budowlanych w podziale na środki trwałe według zaleceń Zamawiającego.  

§ 8 
1. W terminie 3 dni, licząc od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram 

rzeczowo – finansowy przedmiotu umowy i przedłoży go Zamawiającemu. 
2. Zamawiający w terminie 3 dni licząc od dnia złożenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego może zgłosić do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca 
zobowiązany jest do korekty harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz 
do ponownego przedłożenia go Zamawiającemu w terminie kolejnych 3 dni. Zamawiający 
zatwierdza poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 2 dni licząc od dnia 
jego złożenia. 
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3. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy 
stanowi załącznik do umowy i stanowi podstawę do rozliczenia realizacji przedmiotu 
umowy. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym za 
pisemną zgodą Zamawiającego, w szczególności zmian poszczególnych terminów realizacji, 
nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych, w przypadku przekroczenia 
terminu realizacji Przedmiotu umowy określonego w § 2. 

§ 9 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 7 ust. 4 umowy, 
2) ustanowienie nadzoru inwestorskiego, 
3) przygotowania i udostępnienia Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

umowy: dokumentacji projektowej w formie papierowej w 1 egzemplarzu, oraz 1 
kompletu dokumentacji na płycie CD, 

4) dokonywanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 16 niniejszej 
umowy, 

5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SIWZ w tym opisem przedmiotu zamówienia oraz 

dokonał jej sprawdzenia pod kątem jej spójności i kompletności. Wykonawca potwierdza, że 
dokumentacja ta jest kompletna i spójna oraz umożliwia wykonanie robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy ramach wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony w 
umowie. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
wszelkich wadach dokumentacji lub innej dokumentacji dostrzeżonych w trakcie 
wykonywania robót, nie później, jednakże, niż w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. W 
przypadku zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach, Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody stąd wynikłe. W związku z 
powyższym jakakolwiek część robót, której obowiązek wykonania wynika z dokumentacji 
projektowej nie będzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uzupełniające i 
Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu wykonania takich robót. 

3. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności przedstawiciel 
Zamawiającego, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez 
Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała 
normalnego toku wykonywania robót. Aż do chwili dokonania końcowego odbioru robót 
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych wad, 
niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury 
przejściowej obejmującej dane elementy robót. 

 
§ 10 

Ubezpieczenie. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej: deliktowej 

i kontraktowej, zakresu robót budowlanych objętych niniejszą umową na sumę nie mniejszą 
niż kwota wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1.  

2. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której 
mowa ust. 1, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, tj. aż do dnia podpisania 
przez Strony protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego bezusterkową realizację 
Przedmiotu umowy. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest przedstawić kopię polisy 
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opłacania składek w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego żądania. 
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4. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego w złotych polskich. 

5. Koszt zawarcia i obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki 
ubezpieczeniowej pokrywa w całości Wykonawca.  

 
§ 11 

Podwykonawstwo. 
1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocą podwykonawców. 
2. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców (dalszych podwykonawców) jak za 
własne działania i zaniechania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność – bez 
jakichkolwiek ograniczeń, za prace wykonane przez podwykonawców (dalszych 
podwykonawców). 

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie nie później 3 dni od dnia zawarcia niniejszej 
umowy, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych.  

4. Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców) 
nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu 
umowy ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy. 

5. Wartość wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawców (dalszych 
podwykonawców) nie może być wyższa od wartości wynagrodzenia dla tego samego zakresu 
robót wskazanego w umowie.  

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawca, który powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, zobowiązuje się do realizacji zakresu przedmiotu 
umowy obejmującego: __________ przy udziale __________ (nazwa podmiotu 
udostępniającego zasoby na rzecz Wykonawcy) w charakterze podwykonawcy. 

8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
§ 12 

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przed rozpoczęciem robót 
przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) obowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
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zobligowany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania terenu budowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy (podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej. 

3. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, 
Zamawiający uprawniony jest do składania pisemnych zastrzeżeń do tego projektu. 
Zastrzeżenia mogą dotyczyć niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, niniejszej umowie oraz długości terminu zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - w terminie 7 dni, licząc od 
dnia jej zawarcia. 

5. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy 
o podwykonawstwo, Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy. 

6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane 
obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50 000 zł. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy w przedłożonej 
umowie termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest 
dłuższy niż określony 30 dni (od dnia złożenia faktury / rachunku), Zamawiający informuje o 
tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

7. Każda umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia spójne i niekolidujące 
z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności: 
1) precyzyjny zakres świadczeń powierzonych podwykonawcy, 
2) zasady odbioru wykonanych prac, 
3) wysokość i zasady płatności (w tym termin płatności) wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, 
4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi 

podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień 
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania 
Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów 
z podwykonawcami, 

5) uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia, 

6) zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od 
okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
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1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od 
zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy. 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej 
z podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych 
niezgodności. Strony ustalają, że niezłożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu 
do umów z podwykonawcami – nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności. 

10. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót objętego 
przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgłosić kierownikowi budowy oraz nadzorowi 
inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia robót, zaś sprzeczne z niniejszymi 
postanowieniami postępowanie Wykonawcy skutkować będzie naliczeniem kar umownych, 
zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 13) umowy. Wykonawca winien również poinformować 
każdorazowo nadzór inwestorski o zakończeniu wykonywania zakresu robót objętego 
przedmiotem umowy przez danego podwykonawcę. 

11. Wprowadzenie podwykonawcy na plac budowy, powinien każdorazowo potwierdzić 
Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy. 

12. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo 
i dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. 

13. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi 
podwykonawcami na takich samych zasadach co umowy z podwykonawcami. 

 
§ 13 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności. 
1.  W zamian za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości _______ zł netto (słownie: ____________). Wynagrodzenie 
zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług, według stawki 23 %. Przy 
uwzględnieniu tej stawki łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy stanowić będzie 
_______ zł (słownie: _______________). 
Na wynagrodzenie, o którym mowa powyżej składa się wynagrodzenie za:  
a) wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego w kwocie: 
__________ zł netto, _________ zł brutto, 
b) wykonanie robót budowlanych w kwocie: ____________ zł netto, _____________zł 
brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również koszty wszelkich obowiązków 
Wykonawcy wynikających z umowy i obowiązujących przepisów, w tym w szczególności 
koszty wszelkich uzgodnień dokumentacji projektowej, koszty wszelkich materiałów 
i wyrobów budowlanych, koszty wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, 
usunięcia i utylizacji materiału z demontażu, wszelkie koszty utrzymania, koszty związane z 
zapewnieniem i dostawą mediów, koszty geodezyjne, koszty nadzorów specjalistycznych, 
koszty związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z niniejszej 
umowy, a w szczególności wszelkie koszty związane z wyłączeniami mediów, 
przygotowaniem terenu prowadzonych robót, związane z realizacją Przedmiotu umowy. 
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§ 14 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu dokumentacji 
projektowej i wszystkich obowiązków Wykonawcy związanych z tą dokumentacją będzie 
płatne na podstawie faktury VAT, którą Wykonawca będzie uprawniony wystawić po 
przyjęciu zgłoszenia stosownie do obowiązujących przepisów oraz podpisaniu bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru końcowego, o którym stanowi § 4 ust. 8 umowy. 

2. Wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty budowlane będzie płatne na podstawie 
faktur VAT: częściowych oraz faktury VAT końcowej. Strony uzgadniają, iż maksymalna 
wartość wynagrodzenia objętego fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% 
wynagrodzenia brutto określonego  w § 13 ust. 1 lit b) umowy. Pozostała kwota 
wynagrodzenia będzie zapłacona po dokonaniu odbioru końcowego, z zachowaniem zasad 
określonych w niniejszym paragrafie. Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż 
w okresach miesięcznych. 

3. Wszelkie płatności za wykonane roboty budowlane będą realizowane na podstawie 
harmonogramu rzeczowo - finansowego. Podstawą dla wystawienia faktur VAT w każdym 
przypadku będą podpisane przez Zamawiającego lub upoważnione osoby protokoły: odbioru 
robót (odpowiednio: częściowych i końcowego), stwierdzające bezusterkowe wykonanie 
robót.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 7-10, zapłata wynagrodzenia objętego fakturami będzie następować 
w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 
Zamawiającemu. Płatności zostaną zrealizowane przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr ______________. Za dzień dokonania płatności, strony ustalają dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktur drogą elektroniczną, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF 

6. Zamawiający oświadcza, że adresem email właściwym do faktur o których mowa w ust.5 jest: 
faktury@tram-silesia.pl 

7. Jeżeli Przedmiot umowy - w zakresie robót budowlanych - będzie realizowany przez 
podwykonawców (dalszych podwykonawców), odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę 
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), ograniczona jest wyłącznie do 
należności powstałych po:  
a) zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, 
b) przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
8. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 
wynikający z ust. 4, Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego, lecz jeszcze 
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu 
przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia i pisemnego 
oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tą zapłatę.  

9. W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych 
podwykonawców), strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy: 
a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) 

zostanie zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez 
Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego 
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podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz pisemnych oświadczeń 
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tą zapłatę. Ponadto, 
Wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z fakturą swoje pisemne oświadczenie 
o wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim 
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), 

b) Wykonawca może upoważnić Zamawiającego na piśmie do zapłaty wynagrodzenia 
bezpośrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim 
przypadku do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dołączy kopie faktur 
wystawionych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zgodnie z zawartymi 
umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycję bezpośredniego uiszczenia 
płatności objętych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiającego na wskazany w 
tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura 
Wykonawcy będzie zawierać klauzulę wskazującą nazwę podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy) oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezpośredniego 
przekazania wynagrodzenia podwykonawcom. 

10. W razie naruszenia reguł określonych w ust. 7 pkt. a-b lub powzięcia informacji 
o uchylaniu się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 
(dalszym podwykonawcom), Zamawiający uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed 
dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag w 
tym przedmiocie w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy informacji 
o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie 
należne wynagrodzenie, tj. bez odsetek. 

11. W sytuacji zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ustępie powyżej, 
uwag dotyczących zamiaru dokonania przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, 
Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty. 
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. 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy (dalszemu 
podwykonawcy), Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty 
budowlane wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) w przypadku: 
1) zawarcia umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
2) zmiany warunków umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) bez pisemnej 

zgody Zamawiającego, 
3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 647 (1) 
Kodeksu cywilnego. 
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§ 15 
Odbiory robót budowlanych. 

1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie lub e-mailem zgłaszać Zamawiającemu konieczność 
dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór takich robót nastąpi 
w terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę. Niezgłoszenie robót 
zanikających lub ulegających zakryciu podlega rygorowi udowodnienia ich wykonania 
kosztem i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania 
dokumentacji fotograficznej ww. robót. 

2. Strony dopuszczają odbiory częściowe elementów robót, stanowiących odrębną całość. 
Wykonawca każdorazowo zgłasza Zamawiającemu dokonując wpisu do dziennika budowy, 
a Zamawiający dokonuje odbioru niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie nie 
przekraczającym 4 dni), tak aby nie powodować przerw w wykonywaniu robót będących 
przedmiotem umowy, również dokonując wpisu do dziennika budowy, przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży 
przedstawicielowi  Zamawiającego niezbędne dokumenty, a w szczególności: 
1) świadectwa jakości, 
2) certyfikaty, 
3) świadectwa wykonanych prób lub badań, 
4) atesty dotyczące odbierania elementu robót, 
5) karty przekazania odpadu, 
6) oświadczenie o niekorzystaniu przy realizacji przedmiotu umowy z podwykonawców lub 

oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców), że ich roszczenia 
finansowe z tytułu wykonania robót w danej części zadania zostały zaspokojone. 
W oświadczeniu podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy, 
a także faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robót, usług 
lub dostaw.  

Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 
„Wykazu robót wykonanych częściowo” potwierdzonego przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. Wykaz ten powinien być sporządzony na podstawie stopnia 
zaawansowania robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Odbiór 
częściowy (robót częściowo wykonanych) służy jedynie umożliwieniu Zamawiającemu 
dokonywania Wykonawcy zapłaty za częściowo wykonane roboty, nie częściej niż raz na 2 
tygodnie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej ww. 
robót w okresach miesięcznych i przekazywania dokumentacji na nośniku CD do 
Zamawiającego. 

3. Odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych 
składających się na Przedmiot umowy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy 
zawierającego zgłoszenie wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego. Do 
wniosku zostaną załączone oryginały następujących dokumentów: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z niniejszą umową oraz 

o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku, a także sąsiednich ulic 
(w przypadku korzystania z nich), sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu - jeżeli 
ma zastosowanie, 

2) oświadczenie kierownika budowy, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

3) oświadczenie kierownika budowy, że do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano 
wyłącznie materiały budowlane spełniające wymogi określone w obowiązujących 
przepisach prawa, w tym art. 10 ustawy Prawo budowlane.  

4. Do wniosku o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca załącza ponadto: 
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1) dokumentację projektową wraz z naniesionymi przez kierownika budowy 
i potwierdzonymi przez projektanta i przedstawiciela Zamawiającego zmianami 
dokonanymi w toku budowy, 

2) operat kolaudacyjny – wyniki prób i sprawdzeń, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, 
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenu, 
4) oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców), na zawarcie umowy 

z którymi Zamawiający wyraził zgodę na piśmie, że ich roszczenia finansowe za 
wykonane roboty w ramach przedmiotu umowy zostały zaspokojone wraz z protokołem 
odbioru, 

5) protokoły badań i sprawdzeń, 
6) dokument gwarancyjny odpowiadający co najmniej wymaganiom zawartym w niniejszej 

umowie, 
7) listę wszystkich podwykonawców, przy udziale których wykonywał przedmiot umowy. 
Data przyjęcia przez Zamawiającego bez uwag pisemnego wniosku Wykonawcy 
zawierającego zgłoszenie do odbioru końcowego wykonania robót budowlanych objętych 
Przedmiotem umowy, jest potwierdzeniem terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu 
umowy, pod warunkiem, że roboty zostaną odebrane przez Zamawiającego. Potwierdzenie 
złożenia wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem wniosku bez uwag.  

5. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty przyjęcia przez 
Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierającego zgłoszenie do odbioru 
końcowego wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy. 
Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej 14 dnia licząc od dnia 
rozpoczęcia. W czynnościach odbioru końcowego uczestniczą kierownik budowy, 
przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. 

6. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie 
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru końcowego. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy 
pomimo zgłoszenia robót budowlanych do odbioru końcowego przez Wykonawcę i przyjęcia 
zgłoszenia przez Zamawiającego, nie jest gotowy do odbioru w szczególności z powodu 
niewykonania wszystkich robót budowlanych, wadliwego wykonania robót budowlanych (tj. 
w szczególności niezgodnie z dokumentacją projektową lub sztuką budowlaną) lub 
stwierdzenia braków w dokumentacji, a wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie 
nadawał się do użytkowania, to Zamawiający odmówi przeprowadzenia procedury odbioru z 
winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone w protokole, który może zawierać również inne 
ustalenia spowodowane powyższą sytuacją, a także dalszy tryb postępowania wskazany 
przez Zamawiającego.  

8. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika 
i Wykonawcy. Ustalenia z przeprowadzenia czynności odbioru ostatecznego zapisuje się 
w formie protokołu ostatecznego odbioru po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi 
Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usunięcia 
wszystkich wad i braków ujawnionych w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi 
Przedmiotu umowy, powodują, że Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowiązań 
wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad i braków. 

9. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego wykonywania robót 
budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych wad w robotach budowlanych 
stanowiących Przedmiot umowy - na każdym etapie realizacji umowy, w tym przy odbiorach 
(częściowych, końcowym i ostatecznym) - przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony 
do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w 
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określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt 
usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ustępem 
powyższym Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z 
wynagrodzenia Wykonawcy, który wyraża na to zgodę.  

11. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 
odkryć lub ekspertyz przedstawiciel Zamawiającego może polecić Wykonawcy dokonanie 
tych czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie 
potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich 
przeprowadzenia. W razie odmowy realizacji tego obowiązku przez Wykonawcę, 
Zamawiający może dokonać zlecenia powyższych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

12. Strony ustalają, że Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym. 
 

§ 16 
Gwarancja jakości. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot umowy na warunkach 
określonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności 
postanowień gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla 
Zamawiającego. 

2. Strony ustalają okres gwarancji na ____. Okres gwarancji na Przedmiot umowy rozpoczyna 
swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe 
wykonanie robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu dokumentu 
gwarancyjnego w dniu odbioru końcowego. Dokument gwarancyjny stanowić będzie 
załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. Dokumentacja gwarancyjna musi zostać 
sporządzona w języku polskim. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady Przedmiotu umowy, które ujawnią się 
w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane 
z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji. 

5. Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują powstaniem po 
jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym kosztów związanych z eksploatacją 
Przedmiotu umowy. W przypadku konieczności zawarcia umów serwisowych z dostawcą lub 
producentem elementów składających się na Przedmiot umowy, Wykonawca w celu 
zachowania gwarancji, zobowiązany jest do ich zawarcia na własny koszt, na cały okres 
gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiającego. 

6. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

 
§ 17 

1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach Przedmiotu umowy w terminie 30 dni, 
licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru 
Zamawiającego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

2. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad Przedmiotu umowy 
ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie do 7 
dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Usunięcie wad 
nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni. 
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3. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwać na własny 
koszt. Dotyczy to zarówno czynności / robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, 
sprzętu etc. podjętych i zastosowanych w związku z usuwaniem wady. 

4. Wady będą usuwane w obiekcie Zamawiającego, chyba że sprzeciwia się temu charakter 
naprawy. 

5. W przypadku nieusunięcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie 
wskazanym w ust. 2, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi, 
a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

 
§ 18 

Strony zgodnie ustalają, iż postanowienia § 16 i § 17 stanowią oświadczenie gwarancyjne 
Wykonawcy. 

 
§ 19 

Rękojmia za wady 
 
1. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Okres rękojmi za wady przedmiotu 
umowy jest równy okresowi gwarancji jakości, chyba że Wykonawca zaoferował okres 
gwarancji krótszy niż 60 miesięcy to wówczas okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy. 
Strony ustalają okres rękojmi za wady fizyczne i prawne na ____ miesięcy . Postanowienia §13 
ust. 2 stosuje się.  
2. W okresie rękojmi za wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu 
umowy w terminie do 30 dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić 
według wyboru Zamawiającego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za 
pośrednictwem poczty elektronicznej.  
3. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu umowy. 
Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie do 2 dni roboczych, licząc od dnia 
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej. Usunięcie wad nastąpi w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni.  
4. Wszystkie wady ujawnione w okresie rękojmi Wykonawca będzie usuwać na własny koszt. 
Dotyczy to zarówno czynności / robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu 
etc. podjętych i zastosowanych w związku z usuwaniem wady.  
5. W przypadku nieusunięcia wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie 
wskazanym w ust. powyżej, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi, 
a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża 
zgodę.  
6. Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, należy do 
wyłącznej kompetencji Zamawiającego.  
7. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości po upływie 
okresu rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli zostały one zgłoszone w tym okresie.  
 
 

§ 20 
Okres odpowiedzialności. 

Za dzień upływu terminu gwarancji jakości za wady fizyczne oraz rękojmi za wady fizyczne 
i prawne, uważa się: 
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1) w przypadku niestwierdzenia wad lub braków Przedmiotu umowy – upływ terminu, 
o którym mowa w § 17 ust. 2 umowy,  

2) w przypadku stwierdzenia wad, braków nieistotnych lub w przypadku gdy, usunięcie wady, 
braku nie wymagało dostarczenia Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej 
od wad – upływ terminu, o którym mowa w § 17 ust. 2 umowy. 

3) w przypadku stwierdzenia wad, braków istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca 
dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad – termin gwarancji 
jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy 
wolnej od wad lub usunięcia tych wad lub braków, w innych wypadkach termin gwarancji 
jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego 
wskutek wady rzeczy objętej gwarancją jakości i rękojmią za wady fizyczne i prawne 
Zamawiający nie mógł z niej korzystać. 

 
§ 21 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 
1. Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 90 dni, licząc od dnia, w którym dowiedział się o zaistnieniu następujących 
okoliczności: 
1) zakończenia działalności przez Wykonawcę, 
2) zajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sądu, organu 

egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej, 
3) stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie zmienił sposobu wykonawstwa, 
4) opóźnienia w rozpoczęciu przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu umowy, jeżeli stan 

taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego, 
5) zaprzestania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy przez okres przekraczający 

7 dni kalendarzowych, 
6) wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy niezgodnie z umową, 
7) pozostawania przez Wykonawcę w co najmniej 7 dniowym opóźnieniu z usunięciem wad 

Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z §15 ust. 9 
umowy, 

8) stwierdzenia, że Wykonawca nie ubezpieczył lub nienależycie ubezpieczył przedmiot 
umowy tj. niezgodnie z postanowieniami § 10 umowy, 

9) dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom) w trybie § 12 umowy, 

10) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do czynności przekazania terenu budowy lub 
nieuzasadnionej odmowy przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy, 

2. Zamawiającemu – niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu – 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli 
Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 
145 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia. 
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5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zachowuje prawa 
autorskie do dokumentacji projektowej, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac 
dotychczas wykonanych. 

6. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zachodzi co 
najmniej jedna z następujących okoliczności:  
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Prawo 

zamówień publicznych;  
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;  
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

7. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o którym mowa w ust. 6 powinno zostać złożone 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

 
§ 22 

1. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest w szczególności: 
1) wstrzymać dalszą realizację umowy poza robotami określonymi przez Zamawiającego, 

koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych; 
2) usunąć sprzęt budowlano – montażowy oraz wycofać swój personel z terenu budowy; 
3) uporządkować teren budowy; 
4) przekazać Zamawiającemu wszelkie prawa (tytuły etc.) dotyczące przedmiotu umowy – 

aktualne na dzień odstąpienia; 
5) dostarczyć Zamawiającemu całą dokumentację, w tym wszelkie rysunki, specyfikacje 

i inne dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym określone w umowie, 
aktualne na dzień odstąpienia.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za prace wykonane na dzień odstąpienia od umowy 
lub rozwiązania umowy. Podstawą do wyceny wykonanych prac będzie protokół 
inwentaryzacji stanu zaawansowania prac, sporządzony przez przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego. Postanowienia dotyczące płatności dla podwykonawców (dalszych 
podwykonawców) stosuje się odpowiednio. 

§ 23 
Kary umowne. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
1) każdy dzień zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego 

w § 2 umowy – w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki,  
2) każdy dzień  zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym 

zgodnie z § 15 ust. 9 umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 
13 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

3) każdy dzień zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi 
za wady w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 17 ust. 2 umowy – w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki,  

4) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiającemu dokumentacji 
ubezpieczeniowej w stosunku do terminów wyznaczonych zgodnie z § 10 ust. 3 umowy 



75 

 

– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy 
dzień zwłoki,  

5) nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowień § 10 umowy – 
w wysokości 
 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony 
dzień braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia, 

6) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu 
rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 8 ust. 1 umowy - w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

7) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu skorygowanego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy - 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy,  

8) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % 
wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy, 

9) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w §13 
ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,  

10) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony 
przypadek,  

11) nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto 
wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek. 

12) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto 
wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek, 

13) wprowadzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren 
budowy z naruszeniem postanowień § 12 ust. 10 umowy w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony 
przypadek, 

14) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 10 w wysokości 95,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć 
złotych) za każdy dzień zwłoki, 

15) za naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów 
w zakresie prawa pracy, przepisów BHP i przepisów związanych z ochroną 
przeciwpożarową w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy 
stwierdzony przypadek naruszenia; 

16) za naruszenie obowiązku wskazanego w § 26 ust. 6 umowy, w wysokości 5 % wartości 
niewniesionego w terminie lub nienależycie wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy za każdy przypadek; 

17) każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu oświadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 3 ust. 10, 
ust. 12 umowy, a także za  każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu informacji, o której 
mowa w § 3 ust. 11 umowy – w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminów wskazanych odpowiednio w § 
3 ust. 10 lub ust. 11 lub ust. 12 umowy; 
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2. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia zarówno 
kary umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych z 
innych tytułów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych - określonych 
w Kodeksie cywilnym - zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych, jeśli nie pokryją one poniesionej przez Zamawiającego szkody.  

4. Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z tytułu kar 
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 24 
Zmiany do umowy 

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu w wykonania Przedmiotu umowy, o którym 
mowa w  § 2 umowy, jeżeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo niedotrzymania 
pierwotnego terminu zakończenia realizacji Przedmiotu umowy z przyczyn określonych 
poniżej i niezawinionych przez Wykonawcę: 

1) wystąpią  opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy: administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie Unii 
Europejskiej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność; w szczególności dotyczy to następujących sytuacji:  
 opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynności, 

 przedłużającej się bezczynności tych organów, 
2) wystąpi zwłoka w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będąca następstwem:  
 nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentacji 

lub odebrania etapu prac, 
 konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. 

okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania 
przedmiotu umowy; 

3) gdy wystąpią, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki 
atmosferyczne, ale na tyle niekorzystne i intensywne, że uniemożliwiają prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 
umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy uznać w szczególności 
warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na niemożność 
prowadzenia robót budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub śniegu trwające 
powyżej następujących po sobie 3 dni, utrzymywanie się w ciągu kolejnych 3 dni 
temperatury niższej niż 00C, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego 
terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, 
przedłużający się okres zimy, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową 
specyfikacją techniczną uniemożliwiają prowadzenie robót; 

4) gdy wystąpią, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, 
w szczególności nieprzewidziane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (powodzie, 
długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej 
pory roku anomalie pogodowe); 
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5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami;  przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, 
oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu 
należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w 
szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 
terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe 
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; 

7) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia 
koniecznych zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez 
Zamawiającego; 

8) wystąpi brak możliwości koordynacji robót z innymi wykonawcami realizującymi roboty 
w ramach tego samego placu budowy; 

9) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 
wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia 
umowy; 

10) projektant w trybie nadzoru autorskiego - z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - 
dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje 
roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie umowy zgodnie z założonym 
harmonogramem; 

11) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych z powodu: 
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne 
dla Zamawiającego, 

b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 
c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający 

przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, 
d)  zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę udokumentowany. 

12) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, 
niewybuchów, artefaktów archeologicznych, urządzeń podziemnych kolidujących 
z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. 
W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy 
zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania 
niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia; 

13)  w razie zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu 
umowy; zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas trwania robót wynikających 
ze zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
szczegółowego czasu realizacji robót wskazanych w zdaniu poprzednim, z 
uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo- finansowego, o którym mowa w niniejszej 
umowy. Jeżeli powyższe determinuje możliwość wykonania robót objętych przedmiotem 
umowy, przesunięciu ulegnie również czas ich realizacji; 
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14) realizacji Przedmiotu umowy w zakresie objętym zmienioną z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę dokumentacją projektową;   

15) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio 
z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub 
utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu może obejmować 
maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych robót; 

16) w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub wydłuża 
realizację Przedmiotu umowy; 

2. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego 
i całościowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać 
w szczególności czas trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu umowy 
aż do czasu ich faktycznego usunięcia. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w przepisie 
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
Przedmiotu umowy w następujących sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę, a to:  
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających w szczególności ze 
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego; 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów itp. które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

4) wystąpienia warunków na placu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji; 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z postanowieniami umownymi. 

5. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących 
podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania Przedmiotu 
umowy złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:  
1) wskazanie innych podwykonawców; 
2) rezygnację z podwykonawców. 

6. Poza przesłankami opisanymi w ust. 1-4 Strony mają prawo dokonania następujących zmian 
umowy: 
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1) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 
użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści 
Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej 
zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji; 

2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 
skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji tego Projektu; 

3) wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres; 
4) skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest 

korzystna dla Zamawiającego; 
5) zmiany technologiczne wywołane w szczególności: 

a) niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie, 
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji 
lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

6) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 
ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w 
szczególności zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. 
zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy 
organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, 
zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w 
treści umowy; 

7) gdy, z uwagi na przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkańców gminy, 
właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją), koniecznym będzie 
dokonanie zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący 
dla strony społecznej; 

7. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 
Wykonawcę.  

8. Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie wskazanych powyżej sytuacji, 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy 
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 
Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3) 
niniejszego paragrafu, zobowiązany jest wraz z wnioskiem dotyczącym zmiany umowy 
złożyć również szczegółowy harmonogram prac, których wykonanie było niemożliwe ze 
względu na zaistniałe warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywać również 
technologię realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania 
konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na każdy dzień braku możliwości 
wykonywania robót (w szczególności wyciągami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej) warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie wskazanych 
w harmonogramie prac. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie do 10 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, 
lub mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8 
wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających 
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żądanie zmiany umowy, potwierdzających zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę żądania zmiany. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 
uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu 
wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. Wnioskując o dokonanie zmiany umowy 
Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w 
szczególności wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazującej na zakres 
dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane są szczegółowe 
wyliczenia potwierdzające jej zasadność, adekwatność oraz wysokość; w przypadku zmiany 
terminu wymagana jest szczegółowa analiza dodatkowego nakładu czasu pracy 
przedstawiona na osi czasu z uwzględnienie harmonogramu rzeczowo - finansowego). 
Udokumentowanie przez Wykonawcę okoliczności dotyczących zmiany umowy nie jest 
równoznaczne ze zgodą Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. Dla możliwości zmiany 
umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

12. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy 
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

13. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez Strony w formie pisemnej w drodze aneksu 
do umowy, pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 25 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu umowy w wysokości 
10% wartości brutto złożonej przez Wykonawcę oferty, tj. kwota w wysokości __________zł 
(słownie: ________).  
2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający.  
3. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi 
Wykonawca.  
4. Zabezpieczenie może zostać wniesione wyłącznie w formie określonej w art. 148 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  
5. W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w postaci 
bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie o treści zaakceptowanej przez 
Zamawiającego, także co do formy, wartości i okresu ważności.  
6. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie ________________________.  
7. Zabezpieczenie zostało wniesione w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, w tym 
usunięcia stwierdzonych wad oraz roszczeń o zapłatę kar umownych, a także roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady.  
8. Wykonawca zobligowany jest zagwarantować, aby wniesione zabezpieczenie zachowało 
moc wiążącą przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz określony w § 19 ust. 1 
okres rękojmi.  
9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o wszelkich okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia.  
10. Część kwoty zabezpieczenia (70 %) gwarantująca zgodne z umową wykonanie 
przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 
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końcowego odbioru Przedmiotu umowy obejmującego roboty budowlane i uznania przez 
Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane.  
11. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający 
zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady Przedmiotu umowy. 
Liczenie terminu 15 dni następuje od daty upływu okresu rękojmi za wady.  
12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody Zamawiającego 
na przesunięcie terminu zakończenia prac objętych Przedmiotem umowy jest ustanowienie 
akceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(nowego lub zmiany dotychczasowego).  
13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w § 26 ust. 4 umowy, pod warunkiem, że zmiana ta 
zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości.  
14. Strony uzgadniają, iż w sprawach dotyczących zabezpieczenia, a nieuregulowanych 
postanowieniami niniejszej umowy, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy prawo 
zamówień publicznych.  

§ 26 
Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie 
może przelać na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 27 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu prac objętych Przedmiotem 

umowy w zależności od posiadanych środków finansowych. Oświadczenie w tym 
przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio 
pomniejszone o wartość robót zaniechanych na żądanie Zamawiającego. 

3. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie – Wykonawcy 
nie będą przysługiwać żadne roszczenia. 

 
§ 28 

1. Zamawiający ma prawo zawiesić wykonanie niniejszej umowy w przypadku braku środków 
finansowych na jej realizację aż do czasu ich uzyskania. Oświadczenie w tym przedmiocie 
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku zawieszenia wykonania robót, strony niezwłocznie sporządzą szczegółowy 
protokół inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych według stanu na dzień zawieszenia. 
W związku z zawieszeniem robót Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy. 

3. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie – Wykonawcy nie 
będą przysługiwać żadne roszczenia. 
 

§ 29 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 
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3. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony 
poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

5. Integralną część umowy stanowią Załączniki: 
a) Załącznik nr 1 - Karta nadzoru autorskiego, 
b) Załącznik nr 2 - Karta materiałowa, 
c) Załącznik nr 3 - Oświadczenie Podwykonawcy. 
d) Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy. 
e) Załącznik nr 5 – Program funkcjonalno-użytkowy 
f) Załącznik nr 6 – oferta Wykonawcy 

 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do Umowy 
 

……………….., dnia………………………….. 
KARTA NADZORU AUTORSKIEGO 

Nr ……………. 
  miesiąc/rok 

Dla zadania:  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

1. Zamawiający:   ………………………… 
 

2. Główny projektant: ………………………… 
 

3. Osoba odpowiadająca na zapytanie  - delegowana przez Głównego Projektanta: 
 

4. Podstawa prawna: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 

5. Data pełnienia nadzoru: ………………………………… r. 
 

6. Temat nadzoru – treść zapytania: 

Wypełnia zgłaszający KNA: wykonawca 
Załączniki: 

1.  
2. 

Podpis zgłaszającego 
………………………………………. 

7. Klasyfikacja istotności tematu 

Wypełnia zgłaszający KNA 
 
□ pilne □ istotne □ mało istotne 
 

8. Wpływ na koszty zadania 

Wypełnia zgłaszający KNA 
□ bez kosztowe (bez 
zmiany) 

□ oszczędność kosztów □ dopłata 

 
9. Odpowiedź, stanowisko Projektanta:  
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Wypełnia Projektant 
 

10. Skutek 

Wypełnia Projektant 
□ zmiana technologii □ nowa pozycja robót □ rozwiązanie zamienne 
□ zmiana materiału □ zmiana jakości □ zmiana ilości 
□ zmiana zakresu □ doszczegółowienie □ rewizja 
□ wymaga uzgodnienia 
konserwatora 

□ inne: 

 
 

……………………………………. 
 Podpis i pieczęć Głównego Projektanta 
 
…………………………………………………….     
Pieczątka i podpis osoby sprawującej nadzór autorski   

                                                                                                            
 
 
 
 

  Załącznik nr 2 do Umowy 
KARTA MATERIAŁOWA NR _______/ B lub E lub S** 

Nazwa zadania inwestycyjnego  

Nr Umowy miejsce i data 
zawarcia 

……………………………….. zawarta w …………….                                
w dniu ………………………………….. 

Zamawiający ……………………………. 

Projektant Wpisywać nazwisko projektanta odpowiedniej branży 

Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego 

Wpisywać nazwisko inspektora odpowiedniej branży 

Wykonawca Robót 
Budowlanych 

 

Kierownik Budowy  

 
Rodzaj Materiału 

Producent Szacunkowa Ilość 

 
 

Zgodność materiału 
 

Zgodny z ofertą 
 

Zgodny z dokumentacją 
projektową 

 
Zamienny 

Uwagi: 
C
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Załącznik: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
Zgodnie z przedstawionym załącznikiem ………………… wnioskuję o zgodę na zamówienie i 
wbudowanie ww. materiału lub urządzenia * 

Imię i Nazwisko / Funkcja: kierownik 
budowy 

Podpis z datą 

Wyrażam zgodę na zamówienie i wbudowanie ww. materiału lub urządzenia*:  
                                                                                      Podopis inspektora nadzoru: 
*- niepotrzebne skreślić 
**- wpisać odpowiednią branżę    
 

Załącznik nr 3 do UMOWY Nr ………… 
 

W  Z  Ó  R 
………………..……, dn. …………… 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY* / dalszego PODWYKONAWCY* 

 
Ja/My niżej podpisany/a/i ..................................................... [imię/imiona i nazwisko/a 

osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu PODWYKONAWCY* / 

dalszego PODWYKONAWCY*], reprezentująca/y .............................. 

………............................………..............…….... [nazwa firmy PODWYKONAWCY*  / dalszego 

PODWYKONAWCY*] oświadczam/y, iż zgodnie z protokołem robót budowlanych z dnia 

………………, stanowiącym załącznik do faktury nr ………..………… z dnia …………, firma 

wykonała jako PODWYKONAWCA* / dalszy PODWYKONAWCA* roboty w zakresie 

określonym w w/w protokole i otrzymała w całości wynagrodzenie za roboty, które wykonano w 

ramach realizacji Umowy o roboty budowlane.  

Na dowód niniejszego oświadczenia przedkładam, potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem kopię przelewu na rachunek wskazany w umowie o podwykonawstwo. 

 
* niepotrzebne skreślić 
 

…………………………………………… 
 

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu PODWYKONAWCY* / dalszego 
PODWYKONAWCY*) 
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Załącznik nr 4 do UMOWY Nr – ……… 
 

W  Z  Ó  R 
 
...............…………, dnia ………..……… 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Ja/My niżej podpisana/y/i …………………..............……………... [imię/imiona i 

nazwisko/a osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu 

WYKONAWCY], reprezentujący ………………………………….....…...…………………… 

[nazwa firmy WYKONAWCY] oświadczam/y, że w ramach umowy o roboty budowlane Nr – 

…../…./20…. z dnia ………………….., której przedmiotem jest realizacja robót objętych  

protokołem z dnia ……………. i fakturą nr ………………..  z dnia ...............… zostały 

wykonane przez WYKONAWCĘ / PODWYKONAWCÓW / dalszych 

PODWYKONAWCÓW*: 

…………………………………………………… - wartość robót netto ……….………. 

…………………………………………………… - wartość robót netto ……….………. 

…………………………………………………… - wartość robót netto ……….………. 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
 

……………………………………….…… 
 

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu WYKONAWCY) 
 
 


