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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lipinki, 
reprezentowane przez Pana Jana Lessera – Nadleśniczego. 
siedziba Nadleśnictwa:  
ul. Budowlanych 21, 
68 – 200 Żary, 
tel. 68 362-62-58,  
fax 68 362-62-54, 
e-mail: Lipinki@zielonagora.lasy.gov.pl 
strona internetowa zamawiającego: www.lipinki.zielonagora.lasy.gov.pl 
(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”). 
 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-

46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843, ze zm.), zwaną dalej „PZP” oraz aktów wykonawczych do PZP. 

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości 
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 

3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”,  
o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw 
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

4. Zamawiający informuje o możliwości unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a PZP. 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na budowie trasy rowerowej poprzez 

wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego oraz nawierzchni z tłucznia wraz ze 
wzmocnieniem konstrukcji warstwą teokraty lub stabilizacji oraz montażu elementów małej 
architektury. 
Przedmiot zamówienia obejmuje odcinki nr 2, 3 i 4 oznaczone na rysunku nr 1.0 dokumentacji 
technicznej. 

2) Szczegółowy opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (rodzaj i ilość prac) oraz 
szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia, zawarty został w załącznikach: nr 10 – specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, nr 11 – przedmiar robót, nr 12 – dokumentacja techniczna (projektowa) i nr 13 
– opinia geotechniczna.  

3) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie Leśnictwo Nowe Czaple, znajdujące się na 
obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Lipinki (województwo lubuskie, powiat żarski, gmina 
Łęknica).  

4) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem 
Zamówień (CPV): 
45000000-7  roboty budowlane 
45100000-8  przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0  roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111240-2  roboty w zakresie odwadniania gruntu 
44132000-4  elementy przepustów 
45111230-9  roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45233161-5  roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
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45233162-2  roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 
45233293-9  instalowanie mebli ulicznych 

2. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) prace należy wykonać zgodnie z zawartą umową, dokumentacją techniczną, niniejszą SIWZ oraz 
złożoną przez Wykonawcę ofertą, a także zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, 
obowiązującymi przepisami oraz normami, 

2) Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów pochodzących z rozbiórek innych obiektów  
budowlanych, jak również innych materiałów powstałych, jako odpady, 

3) roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w budownictwie, 

4) w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż  500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy); w przypadku 
gdyby okres ubezpieczenia był krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest  
do przedłużenia okresu obowiązywania polisy i złożenia Zamawiającemu oświadczenia  
w przedmiotowej sprawie, 

5) Wykonanie (dostawa i montaż) wszystkich kompletnych tablic edukacyjnych i geologicznych (wg 
rysunku 4.3 dokumentacji technicznej) jest po stronie Wykonawcy. Treść (projekt graficzny) tablic 
dostarczy Zamawiający. 

6) (-) 

7) Wykonawcy zobowiązani są do zaproponowania w ofercie i dostarczenia rzeczy fabrycznie nowych, 
pochodzących z bieżącej produkcji oraz autoryzowanego źródła dystrybucji, 

8) dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych  
w specyfikacji technicznej rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych, co m.in. 
wyraża się niedopuszczeniem przez Zamawiającego składania ofert wariantowych, 

9) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w miejscu wykonywanej pracy, 

10) Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia śmieci (powstałych w wyniku jego działań) 
z powierzchni, na której prowadzone będą prace budowlane; po zakończeniu robót budowlanych 
przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu 
budowy, 

11) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu atestów i aprobat technicznych  
na montowane materiały przed ich wbudowaniem, 

12) do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie terenu budowy wraz z jego dozorem, przez 
zabezpieczenie terenu budowy należy również rozumieć zapewnienie ochrony terenu przed wstępem 
osób nieupoważnionych (tj. podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na 
budowę osobom nieupoważnionym) oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą, np. 
poprzez zapewnienie dozoru terenu budowy (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny przy wykonywaniu 
robót budowlanych – Dz. U. nr 47, poz. 401), 

13) zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy oraz zdobył wszelkie informacje, 
które mogą być konieczne do przygotowania oferty, 

14) podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół stwierdzający wykonanie 
przez Wykonawcę rzeczowego zakresu prac. 

15) Ilekroć w SIWZ w ramach opisu przedmiot zamówienia następuje odniesienie się do:  

  Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, 

 europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu 
budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim 
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
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Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

 wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie 
produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 
sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG 
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 
97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz 
uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), 

 norm międzynarodowych, 

 specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez 
instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w 
celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

 innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje 
normalizacyjne; 

 norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w pkt 1- 6, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących 
wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech; 

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym, W każdym takim przypadku 
Wykonawca może zastosować odpowiednio normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne lub 
inne systemy referencji równoważne do wskazanych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
9. Zamawiający nie przewiduje częściowych płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP. 
11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
12. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę („Obowiązek zatrudnienia”), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, z późn. zm.), osób wykonujących roboty 
(czynności) wymienione w Przedmiarze Robót: 

 profilowanie i zagęszczenie podłoża  
 wykonywanie podbudowy i nawierzchni 

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania 
pracownika za wynagrodzeniem. 
Wymagania zatrudnienia zostały określone w załączniku nr 8 - wzór umowy i dotyczą w szczególności: 

1) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP, 

2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których 
mowa w art. 29 ust. 3a PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

3) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia, 
na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności 
w trakcie realizacji zamówienia. 

13. Podwykonawstwo 
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1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.  

2) Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo. 
(Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, 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 poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, 
a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych). 

3) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w 
trakcie jego realizacji, Zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 
ust. 1 PZP oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy. 

4) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 

5) Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z  podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP., 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 wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7) Zamawiający odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy 
przedmiot został zgłoszony zamawiającemu przez wykonawcę lub podwykonawcę przed 
przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia 
inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania 
tych robót przez podwykonawcę.  

8) Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7 nie jest wymagane, jeżeli zamawiający i wykonawca określili  
w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót 
budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.  

9) Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości 
ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza 
wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy 
przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w ust. 7 i 8. W takim 
przypadku odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest 
ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których 
szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w ust. 7 
albo 8.  

10) Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 7, wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

11) Przepisy o odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę  
z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy ust. 7–10 stosuje się 
odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności. 

12) Postanowienia umowne sprzeczne z treścią ust. 7 - 11 są nieważne. 

13) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy, dalszego 
podwykonawcy jak za własne działania. Znajduje zastosowanie przepis art. 474 Kodeksu cywilnego. 
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14) Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, może zmienić zakres robót powierzony 
podwykonawcom oraz zmienić podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawcy. 

15) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy oraz zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom 
nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego na zmianę 
podwykonawcy oraz zakresu robót powierzanego podwykonawcom. 

16) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy od wykonywania 
robót w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy 
robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji robót. 

14. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały 
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 

 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 8 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. 

2. Integralną część protokołu odbioru końcowego stanowić będzie zebrana w czytelny i estetyczny sposób 
dokumentacja powykonawcza, której część stanowią, wypełnione dzienniki robót oraz sprawdzone przez 
inspektora nadzoru książki obmiarów, protokoły robót zanikowych, protokoły konieczności wykonania robót 
dodatkowych, protokoły robót zamiennych i zaniechanych oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem 
kopie atestów i deklaracje zgodności. 

 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 
UST. 1 PKT 6 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ. 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. 
 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA  
Z POSTĘPOWANIA. 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału  

w postępowaniu, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału  
w postępowaniu. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału  
w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.  
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,  
że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1 500 000,00 złotych 
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, co najmniej 1 robotę 
budowlaną (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) 
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obejmującą prace z zakresu budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy i/lub remontu: dróg 
i/lub chodników i/lub ścieżek na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 złotych brutto (słownie: 
jeden milion złotych).  

b) Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału  
w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. potencjału technicznego. 

c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 
zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 
osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie lub w specjalności inżynieryjnej drogowej bez 
ograniczeń, wydane zgodnie z art. 15a ust. 9 i 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a 
oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.). 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach, następnie potwierdzonych w dokumentach lub 
oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.  

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków 
udziału w postępowaniu określonych w ust. 2 winien spełniać, co najmniej jeden z tych wykonawców albo 
wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 

5. Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać,  
że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 

6. Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1. pkt 12-23 PZP, tj.: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia, 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1444) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1133),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny,  

c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);  

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 
2; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie  
w sprawie spłaty tych należności;  

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
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udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 358 z późn. 
zm.); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 PZP. Z postępowania wyklucza się wykonawcę  
w stosunku, do którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1-8 PZP, tj.: 

1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, tj.: 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 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814) 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 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz.1228, ze zm.), 

2) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP, tj.: który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

3) art. 24 ust. 5 pkt 3 PZP, tj.: jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 
PZP– (urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurent), uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 
17 ust. 1 pkt. 2–4 PZP z:  

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a PZP.  

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

4) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP, tj.: który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
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koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 PZP, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

5) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP, tj.: będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie 
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

6) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, tj.: jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku;  

7) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP, tj.: wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną  
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 
3000 złotych;  

8) art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP, tj.: który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 
PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności. 

8. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a-c i pkt 3 SIWZ, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 6 pkt 2 lit. a-c SIWZ, jeżeli nie 
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 
a) w ust. 6 pkt 2 lit. d i pkt 3 SIWZ, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana 

za przestępstwo wymienione w ust. 6 pkt 2 lit. d SIWZ,  
b) w ust. 6 pkt 4 SIWZ, 
c) w ust. 7 pkt 5-7 SIWZ, 

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 
stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt 7 i 9 lub ust. 7 pkt 2 i 4 SIWZ, jeżeli nie upłynęły 3 lata 
od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 10 SIWZ, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 11 SIWZ, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne. 

9. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 6 pkt 2 i 3 oraz 5-9 lub ust. 7 SIWZ, może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ściągania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie 
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony  
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 9 SIWZ. 

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt 8 SIWZ, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający 
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o 
udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia 
konkurencji.  
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12. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. 

 
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1, 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, które stanowią wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór 
oświadczeń wraz z zakresem niezbędnych informacji zawarty został w: 

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2, 

b) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3,  

3) kosztorys ofertowy składający się z: 
a)  kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej,  

w której każda pozycja kosztorysu obejmuje: 
 liczbę porządkową, 
 podstawę wyceny pozycji, 
 opis pozycji, 
 jednostkę obmiaru 
 ilość, 
 cena jednostkowa, 
 wartość,   

b) wraz z następującymi zestawieniami stanowiącymi integralną cześć kosztorysu ofertowego: 
 zestawienie materiałów obejmujące: nazwę materiału, jednostkę   miary, ilość materiału, 

cenę jednostkową materiału, wartość materiału, 
 zestawienie sprzętu obejmujące: nazwę sprzętu, jednostkę miary, ilość, cenę 

jednostkową, wartość pracy sprzętu, 
 zestawienie robocizny obejmujące: nazwę, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową,  

wartość robocizny,   
 zestawienie wartości procentowych nośników cen (narzutów): 

 Kp - koszty pośrednie – od R, S, 
 Z - zysk – od (R+Kp(R ), S+Kp(S)], 
 V - VAT – od Ʃ[(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)]  

4) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej 
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, 

5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 9.  

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 
internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) 
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni 
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest 
w załączniku nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty 
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bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 PZP należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem 
wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (nie krótszym niż 5 
dni) i aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do 
przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik  
nr 6); 

2) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 
ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6); 

3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6),  

4) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o 
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6); 

5) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) 
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6); 

6) 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 PZP;  

7) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie  
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

8) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

9) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

4. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2) PZP 
dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem 
wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (nie krótszym niż 5 
dni) następujący dokument: 

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,  
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Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w 
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 
postępowaniu. 

5. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3) PZP 
dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem 
wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (nie krótszym niż 5 
dni) następujący dokument: 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 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; 

2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenia usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.  

6. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji 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. 
Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób 
jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, 
czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne 
okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi 
jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób 
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
(3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, 
na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca będzie 
zobowiązany do:  

1) złożenia wraz z ofertą oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału  
w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku 
podstaw do wykluczenia;  

2) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3. Dokumenty 
wymienione w ust. 3. Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez 
Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów: 

1) o których mowa w ust. 3 pkt 6-8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
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należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. Łącznie z oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za 
zgodność ww. dokumentów, należy złożyć ich tłumaczenie na język polski.  

2) o których mowa w ust. 3 pkt 9 składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP. Łącznie z oryginałami lub kopiami 
potwierdzonymi za zgodność ww. dokumentów, należy złożyć ich tłumaczenie na język polski. 

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt. 1 lit. a oraz w ust. 7 pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt. 1 lit. b 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 
osoby. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

11. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote 
wedle średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

12. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):  
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia; 
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie 
prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – 
treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 

3) oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit a i b składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 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 wykluczenia; 

4)  dokumenty, o których mowa w ust. 3 obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić 
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę 
kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji 
dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; 

7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez 
lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie 
lub każdego z osobna. 

13. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio,  
z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o których mowa 
w ust. 3-5 należy załączyć (1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,  
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że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, odrębnie dla każdego  
ze wspólników oraz odrębnie dla spółki. 

14. 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 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. 

15. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu 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 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), wymienione w niniejszym rozdziale SIWZ 
należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 

 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI. 

 
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

Marek Glapa , Przemysław Choptowy  
tel.: 68 362-62-58  
e- mail: lipinki@zielonagora.lasy.gov.pl 
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym i Wykonawcą odbywa się 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).  

3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie 
uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę 
zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkiej zmianie 
numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 
Nadleśnictwo Lipinki, ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary 
nr faks: 68 362-62-54, adres e-mail: lipinki@zielonagora.lasy.gov.pl 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt 8, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.  
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11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.  

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert  
i poinformuje o tym wykonawców, 

 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  

2. 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, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielonych 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 jedn.: Dz. U.  
z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.). 

3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku 
PKO BP nr rachunku: 43 1020 5460 0000 5102 0042 1834 z dopiskiem: „wadium na rozbudowę 
geościeżki”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie 
zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 

4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych 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 powinno 
wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium  
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 

5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone  
w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 28 - kasa). 
Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie 
wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 

6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie 
przedmiotu zamówienia 

3) kwotę gwarancji/poręczenia, 
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty 

gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych 
w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 

 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 5 PZP 
bieg terminu 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 
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do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 
niż 60 dni. 

3. 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. 

 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być 
napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera 
lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę 
upoważnioną. 

2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo 
dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie 
potwierdzonej. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 
5. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. 
6. Oferta musi zawierać formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym, a w przypadku podpisania oferty 

przez pełnomocnika, oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
– pełnomocnictwo. 

7. Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być 
opisana jak niżej: 
 

Adres Zamawiającego 
Oferta – przetarg nieograniczony na: 

ROZBUDOWA GEOŚCIEŻKI KOPALNIA BABINA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY 
INTERREG V A BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 W RAMACH CELU EUROPEJSKA 

WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  
nie otwierać przed 10.11.2020 r., godz. 9:00 

Adres Wykonawcy 
 

8. Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez 
uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: 
rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu. 

9. Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być potwierdzona ZA 
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych do podpisywania oferty lub przez 
osobę posiadającą umocowanie prawne, czego dowód winien znaleźć się w ofercie. W sytuacji braku 
potwierdzenia zgodności z oryginałem Zamawiający wezwie do uzupełnienia tego braku. 

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy 
przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

11. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11 
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione 
w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być 
wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez 
Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym 
razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby. 

12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w 
momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, 
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skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty niebędącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez 
Zamawiającego. 

13. Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane. 
14. Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z 

dokumentów oferty. 
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie 

pisemnej przed terminem składania ofert. 
16. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio 

oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”. 
17. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy 

otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na 
kopercie „WYCOFANIE”. 

19. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane jako pierwsze. Oferty wycofane nie będą otwierane 
na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone Wykonawcy. 

20. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie 
udziału w postępowaniu. 

 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (ul. Budowlanych 21, 68–200 Żary) do dnia 10.11.2020 r. 
do godz. 8:30 w Nadleśnictwie Lipinki pokój nr 16 (sekretariat). 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.11.2020 r. o godz. 9:00 w Nadleśnictwie Lipinki (ul. Budowlanych 21, 68 – 
200 Żary) pokój nr 01 (przyziemie – sala konferencyjna) . 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia 
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen 

i okresu gwarancji zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te 
informacje na stronie internetowej. 

6. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. 

7. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. 

 

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) łączną cenę za 
wszystkie pozycje (prace) przewidziane w kosztorysie ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru 
robót. 

2. Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) należy podać w kosztorysie ofertowym. Każda cena 
jednostkowa musi być tak podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z 
realizacją prac danej pozycji. Wykonawca nie może kosztów realizacji danej czynności doliczać do 
kosztów realizacji innych czynności. Cenę łączną, wynikającą z kosztorysu ofertowego, za poszczególne 
pozycje (prace) należy przenieść do formularza oferty. 

3. Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia, z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z 
wyszczególnieniem w kosztorysie ofertowym zastosowanej stawki podatku VAT.  

4. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień 
składania ofert. 
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5. Określony w SIWZ i załącznikach rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia 
wynikające ze wzoru umowy stanowią podstawę do obliczenia cen jednostkowych oraz ceny łącznej 
wynikającej z oferty. 

6. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w formularzu oferty – 
załącznik nr 1), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku.  Brak wskazania w formularzu oferty (załącznik nr 1) informacji czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić 
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  
i usług. 

 

14. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT. 

 

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert:  
 

Cena (C) – 60% = 60 pkt  
Okres gwarancji (G) – 40% = 40 pkt 

 

1) Cena – 60%. 
 
Ocenie w ramach tego kryterium oceny ofert podlegać będzie cena zaoferowana przez Wykonawcę 
wynikająca z formularza oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałe 
oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość 
punktowa oferty w kryterium cena oferty. 

 
 

Cn  
C = ---------- x 60 pkt. 

Co 
  
 C – liczba punktów w ramach kryterium „cena”, 
 Cn – najniższa cena spośród ofert ocenianych, 
 Co – cena oferty ocenianej. 
 
 

2) Okres gwarancji – 40 % 
 

Ocenie w ramach tego kryterium oceny ofert podlegać będzie długość okresu gwarancji jakości 
zaoferowana przez Wykonawcę wynikająca z formularza oferty. Kryterium "Okres gwarancji" (G) 
będzie rozpatrywane na podstawie wzoru: 

 
Go 

G = ---------- x 40 pkt 
Gmax 

         

G – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”, 
Go – okres gwarancji oferty ocenianej, 
Gmax – maksymalny punktowany okres gwarancji. 

Zamawiający dopuszcza oferowanie terminu gwarancji tylko w pełnych miesiącach. Maksymalny okres 
gwarancji, który będzie punktowany wynosi 60 miesięcy. Zaoferowany przez wykonawcę okres 
gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany. Okres gwarancji należy 
wskazać w formularzu oferty. W sytuacji w której wykonawca nie wskaże w formularzu oferty okresu 
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gwarancji, Zamawiający do oceny oferty przyjmie, że Wykonawca nie zaoferował okresu gwarancji, a 
oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. 

 
 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej 
specyfikacji warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów 
przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + G 

gdzie:  
P – liczba przyznanych punktów 
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”, 
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”, 

 

3. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, podlegać będzie badaniu czy nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z postanowieniami niniejszej 
specyfikacji. 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą 
ceną, a jeżeli spośród tych ofert zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.  

6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej 
ofertach.  

7. Zamawiający przeliczy punktację ofert w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację z 
zachowaniem matematycznych zasad zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku.  

 

15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

 

1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana 
za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 

1) wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
2) przedłożyć Zamawiającemu:  

a) umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

b) polisę od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa we wzorze umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (załącznik nr 8 do SIWZ) w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 
złotych), 

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2. W dniu zawarcia umowy, w przypadku, gdy zamówienie realizują wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali 
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wskazany zostanie jeden z wykonawców (członek konsorcjum), 
jako wykonawca kierujący (lider), upoważniony do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w 
imieniu wszystkich członków konsorcjum oraz do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz 
instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też i wszystkich. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy 
upoważnionego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do 
wszystkich członków konsorcjum. Wskazany wykonawca kierujący (lider), w trakcie trwania realizacji 
umowy uprawniony jest do wyznaczenia innych osób upoważnionych do podejmowania określonych 
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czynności. O wyznaczeniu takich osób Wykonawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie 
Zamawiającego. 

3. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z 
uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. 

 

 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. 

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje 
odwołanie wobec określenia warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z 
postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia 
oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. 
drugie PZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej. 

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 172 ust. 2, pkt 1 PZP, 
w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

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. 

 

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, 
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % zaoferowanej ceny łącznej. 
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:  

PKO BP nr rachunku: 43 1020 5460 0000 5102 0042 1834 z dopiskiem: „zabezpieczenie – rozbudowa 
geościeżki.”. 
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6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w ust. 4, powinno 
zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam 
sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz nie może zabezpieczać 
roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia 
zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub 
poręczenia powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot z gwarancji lub 
poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, poświadczenia podpisu przez osoby 
trzecie, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż żądania kwota 
jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. 

7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wartości zamówienia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

 

18. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

 
1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) 
Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Lipinki. Z inspektorem 
ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Lipinki można skontaktować się poprzez e-mail: iod@comp-
net.pl 

2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.  

3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.  

4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie 
osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do 
zachowania ich w poufności  

5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, 
jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie 
zamówienia i jego archiwizacji. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie 
udostępniona w oparciu o art. 8-8a oraz 96 ust. 3-3b PZP. 

7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach, przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia nr 74 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. tj. przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego, która przechowywana jest przez okres 10 lat licząc od momentu jej wygaśnięcia tj. 
zrealizowania zobowiązań wzajemnych z niej wynikających. 

8. Niezależnie od postanowień pkt 18.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
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9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,  

10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. 

11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma 
prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy 
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie 
dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym  skorzystanie z 
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników; 

3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 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; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, w tym przepisy RODO. 

12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych określa PZP. 

13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,  

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 
RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów 
prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do 
podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych. 
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19. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 

 

20.  ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 
 
 
 
 
 
  21.  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 
 
 

Załącznik nr 1 –  Formularz oferty 

Załącznik nr 2 –  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 –  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 –  Wykaz robót 

Załącznik nr 5 –  Wykaz osób 

Załącznik nr 6 –  Oświadczenie 

Załącznik nr 7 –  Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 

Załącznik nr 8 –  Wzór umowy 

Załącznik nr 9 –  Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów potrzeby  

wykonania zamówienia 

Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Załącznik nr 11 – Przedmiar robót 

Załącznik nr 12 – Dokumentacja techniczna (projektowa) 

Załącznik nr 13 – Opinia geotechniczna 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

………………………………… 

  (miejsce i data sporządzenia) 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lipinki   

ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary  

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem są roboty budowlane pn.: 

„ROZBUDOWA GEOŚCIEŻKI KOPALNIA BABINA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

INTERREG V A BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 W RAMACH CELU EUROPEJSKA 

WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO”  

 
My niżej podpisani 
 
.......................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz 
 
....................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................  

 (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów 

składających wspólną ofertę) 
 
 
………………………………… …………………………………  ………………………………… 
/Telefon/     /Fax./     /e-mail/ 

 
   
………………………………… ………………………………… 
/NIP/                         /Regon / 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, za łączną cenę:  

BRUTTO: ………………………………… zł, (w tym należny podatek VAT ).  

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

Zaoferowane wynagrodzenie wynika z załączonego kosztorysu ofertowego i stanowi sumę wartości 

całkowitych brutto za poszczególne pozycje (prace). 

2. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres ………… miesięcy. 

3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
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4. Informujemy, że wybór oferty:  

1) nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego * 

2) będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego * 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

*) niepotrzebne skreślić 

W przypadku jeśli obowiązek podatkowy powstaje u zamawiającego wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich 

wartość bez kwoty podatku. 

1) Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT)  

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

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

2) Wartość ww. usługi lub towaru bez kwoty podatku od towarów i usług (VAT): ……………………… 

5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ. 

6. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić następującym 

podwykonawcom:  

 

Podwykonawca (firma lub nazwa, adres) 
 

Zakres rzeczowy 
 

  

  

  

 

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a 

ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1b PZP: ………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP przy realizacji zadania będziemy korzystać z pracowników zatrudnionych na 

podstawie umów o pracę zgodnie z wymogiem zawartym w SIWZ. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez 

okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

9. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

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

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

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

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej 

oferty.  

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym także ze 

wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W 

przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 

warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

11. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych warunków 

Zamówienia.  

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na następujący adres: 

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

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………… 

13. Wadium wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr 

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

14. Ofertę niniejszą składamy na ………… kolejno ponumerowanych stronach. 

15. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 

Tak*  

Nie*  

(* niepotrzebne skreślić) 

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r.: 

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą 

przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, 

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 

pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 



  
 

                
Strona 27 z 66 

 Nadleśnictwo Lipinki 

EUR, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 

pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów 

EUR. 

Składający oświadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu 

Karnego. 

16. Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 

s. 1 – „RODO”). Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

17. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

5) ......................................................................................................................................................... 

6) ......................................................................................................................................................... 

 

(miejscowość) ………………………………,  dnia …………………………… 

 

 

……………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach 

uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta lub  

we właściwym umocowaniu 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

ZAMAWIAJĄCY:      
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lipinki, ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary 

 

WYKONAWCA:   ………………………………………………………………………………………………… 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST.1 DOTYCZĄCE 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

ROZBUDOWA GEOŚCIEŻKI KOPALNIA BABINA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

INTERREG V A BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 W RAMACH CELU EUROPEJSKA 

WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  

 

 

Ja(My) niżej podpisany(i), reprezentując(y) wykonawcę, wskazanego w nagłówku, jako upoważniony(eni) na 
piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przez(e) 
mnie(nas) firmy oświadczam(y), że: 

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  ogłoszeniu  

o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

(miejscowość) ………………………………,  dnia ………………………………… 

                 

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

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w  ogłoszeniu o zamówieniu oraz w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

w następującym zakresie:  

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 

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

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

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego 

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

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

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 

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

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

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego   

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

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

Informacja czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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(miejscowość) ………………………………,  dnia ………………………………… 

………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

ZAMAWIAJĄCY:     
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lipinki, ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary 

 

WYKONAWCA:   ………………………………………………………………………………………………… 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST.1 DOTYCZĄCE 
PRZESŁANEK WYKLUCZENIA 

 

ROZBUDOWA GEOŚCIEŻKI KOPALNIA BABINA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

INTERREG V A BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 W RAMACH CELU EUROPEJSKA 

WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  

 

Ja(My) niżej podpisany(i), reprezentując(y) wykonawcę wskazanego w nagłówku, jako upoważniony(eni) na 
piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przez(e) 
mnie(nas) firmy: 

1. oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), 

2. oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.  Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 

 

(miejscowość) ………………………………,  dnia ………………………………… 

 

……………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
……………… PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 PZP podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

(miejscowość) ………………………………,  dnia ………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  

 

 

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 ………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

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

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

(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 ………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

………………………………… 

nazwa i adres wykonawcy 
 

 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCY 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:  

ROZBUDOWA GEOŚCIEŻKI KOPALNIA BABINA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

INTERREG V A BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 W RAMACH CELU EUROPEJSKA 

WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  

 
Ja(My) niżej podpisany(i), reprezentując(y) wykonawcę wskazanego w nagłówku, jako upoważniony(eni) na 

piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przez(e) 

mnie(nas) firmy oświadczam(y), że wykonaliśmy następujące roboty budowlane: 

Lp Rodzaj robót budowlanych 
Wartość (brutto) 

robót 
budowlanych 

Daty dzienne 
rozpoczęcia i 

zakończenia robót 
budowlanych 

Miejsce wykonania 
robót budowlanych  
i podmiot, na rzecz 

którego roboty 
wykonano 

1     

2     

 

Uwaga ! 

1. Wykonawca winien załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane należycie, w 
szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone. 

2. W przypadku, gdy wykazana robota budowlana stanowi szerszy zakres prac, Wykonawca zobowiązany 
jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa w warunku udziału w postępowaniu. 

 
 

………………………………, dnia ……………………… 

………………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

………………………………… 

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy 

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:  

ROZBUDOWA GEOŚCIEŻKI KOPALNIA BABINA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

INTERREG V A BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 W RAMACH CELU EUROPEJSKA 

WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  

 
Ja(My) niżej podpisany(i), reprezentując(y) wykonawcę wskazanego w nagłówku, jako upoważniony(eni) na 
piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przez(e) 
mnie(nas) firmy oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia publicznego skierowane będą 
następujące osoby: 

Imię i nazwisko 
Kwalifikacje zawodowe/doświadczenie  

(data uzyskania uprawnień) 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Informacja  
o podstawie 

dysponowania  
osobą* 

 Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane)   

………………………….……………………….... 

Wykształcenie ………………………………….. 

nr uprawnień ……………………………………. 

data uzyskania uprawnień ……………………… 

doświadczenie…………………………………… 

………………………………………………….... 

Kierownik 
budowy 

 

* wpisać podstawę dysponowania np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o współpracy, umowa cywilnoprawna, dysponowanie na 

podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – 
czyli osobami innych podmiotów. Jeżeli wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów to zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

………………………………, dnia ……………………… 

………………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  

 



  
 

                
Strona 36 z 66 

 Nadleśnictwo Lipinki 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

 

…………………………………… 

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy 

OŚWIADCZENIE  

w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP 

oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5-8 PZP 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  

ROZBUDOWA GEOŚCIEŻKI KOPALNIA BABINA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

INTERREG V A BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 W RAMACH CELU EUROPEJSKA 

WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  

 

Ja(My) niżej podpisany(i), reprezentując(y) wykonawcę wskazanego w nagłówku, jako upoważniony(eni) na 
piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przez(e) 
mnie(nas) firmy: 

1) w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

2) w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne;  

3) w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego za 
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm. – „PZP”), tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

4) w stosunku do osób wskazanych art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, nie wydano wyroku sądu skazującego za 
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie 
przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 
grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

5) w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o 
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 
o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 
PZP; 



  
 

                
Strona 37 z 66 

 Nadleśnictwo Lipinki 

6) Wykonawca, którego reprezentuję nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 
1170, z późn. zm.). 

 

 

………………………………, dnia ……………………… 

………………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

…………………………………… 

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

ROZBUDOWA GEOŚCIEŻKI KOPALNIA BABINA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

INTERREG V A BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 W RAMACH CELU EUROPEJSKA 

WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  

 
ja(my) niżej podpisany(i), reprezentując(y) wykonawcę wskazanego w nagłówku, jako upoważniony(eni) na 
piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przez(e) 
mnie(nas) firmy 

1) oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. 

 

………………………………, dnia ……………………… 

………………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  

 

2) oświadczamy, że należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP, z poniżej 

wymienionymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

Lp. Nazwa podmiotu Adres 
1   

2   

3   

 

………………………………, dnia ……………………… 

………………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  
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W załączeniu wyjaśnienia i dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do 
tej samej grupy kapitałowej powiązania, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia.  

 

UWAGA ! 

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na 
stronie internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty.  

Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę. 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
         

UMOWA – WZÓR 
 

zawarta w dniu  ............... r. w Żarach pomiędzy: 
 
  
Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Lipinki  
z siedzibą w Żarach przy ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary, NIP 928-000-85-26, 
reprezentowanym przez Nadleśniczego Pana Jana Lessera, zwanym w umowie „Zamawiającym” 
 
a 
 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

......................................................., z siedzibą w ………………., kod pocztowy …………….. przy ulicy 
………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzącego przez Sąd Rejonowy 
……………........ pod numerem KRS: ………………..,  NIP …………………….. zwanym w treści umowy 
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

-  ……………………………………………. 

-  ……………………………………………. 

lub 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 

(imię i nazwisko) ………………………………, działającym pod firmą ……………………………… z siedzibą 
w …………………… przy ulicy ………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, NIP ………………… REGON………………. zwanym w treści umowy 
„Wykonawcą”, 

lub  

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)  

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie: 

1) (imię i nazwisko) ………………………………………………………………..., działającym pod firmą 
…………………………………………………………… z siedzibą w …...…………………… przy ulicy 
………………………………………....., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego, NIP ………………… REGON………………. 

2) (imię i nazwisko) …………………………………………………..………………, działającym pod firmą 
………………………………………………….………… z siedzibą w…..…………………… przy ulicy 
…………………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego, NIP ………………… REGON………………. 

3) (imię i nazwisko) ……………………………………………………………..……, działającym pod firmą 
……………………………………………………….…… z siedzibą w …………….………… przy ulicy 
…………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego, NIP ………………… REGON………………. 

reprezentowanymi przez ……………………………………..., działającego na podstawie pełnomocnictwa  
z dnia …………… r., zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”, 
 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
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W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 
2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) , zwanej dalej „Ustawą” lub „PZP” została zawarta umowa („Umowa”)– o 
następującej treści: 
 

Przedmiot umowy 
 

§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane p.n.: „ROZBUDOWA 
GEOŚCIEŻKI KOPALNIA BABINA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG V 
A BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 W RAMACH CELU EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA 
TERYTORIALNA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO”, polegające 
na budowie trasy rowerowej poprzez wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego oraz 
nawierzchni z tłucznia wraz ze wzmocnieniem konstrukcji warstwą teokraty lub stabilizacji oraz montażu 
elementów małej architektury. 

           (dalej „Przedmiot umowy”) 

2. Szczegółowy opis prac wchodzących w skład przedmiotu umowy (rodzaj i ilość prac) oraz szczegółowy 
opis technologii wykonywania poszczególnych prac wchodzących w skład przedmiotu umowy, zawarty 
został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót  
i dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót niezbędnych do oddania przedmiotu umowy. 
 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą Umową z należytą starannością, zgodnie  
z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami 
prawa.  
 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i uznaje ją za prawidłową, kompletną  
i wystarczającą dla realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonał inspekcji terenu budowy oraz jego otoczenia i nie wnosi  
w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń.   

 

Personel Wykonawcy 
 

§ 4 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań prawnych 
obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do prac z zakresu gospodarki leśnej oraz 
zasad i przepisów BHP i ppoż. na terenie wykonywanych prac.  

2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich kwalifikacjach i 
w odpowiedniej liczbie („Personel Wykonawcy”) do zakresu prac objętych danym Zleceniem. 

3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę („Obowiązek zatrudnienia”), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, z późn. zm.), osób wykonujących roboty 
(czynności) wymienione w Przedmiarze Robót: 

 profilowanie i zagęszczenie podłoża  
 wykonywanie podbudowy i nawierzchni  

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku 
pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i 
pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do 
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 
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4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP określił wymagania zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w 
skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 
1320, z późn. zm.) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych 
zobowiązań („Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych w 
pkt 3 i 4 przez podwykonawców. 

6. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do 
osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, 
następujące dokumenty: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, 
ze zm.) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

2) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie 
przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, ze zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany składu 
osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1–2 
powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób 
realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w ust. 
4. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia 
Obowiązku Zatrudnienia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne 
posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane w 
SIWZ. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca 
wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed 
dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają 
zobowiązaniom Wykonawcy wynikającym z Obowiązku Zatrudnienia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które zgodnie  
z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie szkolenia 
i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne itp.).  
W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, które nie 
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powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub 
wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania 
wykonywania prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. 
Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w § 19 Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców o zagrożeniach 
dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane, w szczególności o 
zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazać informacje o 
tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie 
mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń. 

11. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy 
uczestniczącego w realizacji prac. 

12. Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 208 § 1 pkt 
2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora na powierzchni Przedstawiciel Zamawiającego jest 
uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybia odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia. 

13. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności („obowiązek zatrudnienia”) zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 
w §19 ust. 2. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 
przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
ust. 3 czynności.  

14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie budową, tak długo jak to będzie 
konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające wymagania 
określone w ustawie Prawo budowlane i SIWZ. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy. 
Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji, lecz wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 
kierownika budowy wymaganych postanowieniami SIWZ. 

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy, winna być dokonana wpisem do 
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wskazana w ofercie 
Wykonawcy, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………._______________ 

6. Osoba wskazana w ust. 5 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

7. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 5, jeżeli nie 
wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby  
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

 
§ 6 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru robót budowlanych w osobie ________________ 
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2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 
 
 

Podwykonawstwo 
 

§ 7 

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo. 
(Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. Zamawiający żąda, aby 
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, 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 poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych). 

2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie 
jego realizacji, Zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP oraz 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z  podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a PZP., w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, 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. 

6. Zamawiający odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy  
z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony 
zamawiającemu przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, 
chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył 
podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.  

7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 nie jest wymagane, jeżeli zamawiający i wykonawca określili  
w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót 
budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.  

8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej  
w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość 
wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika 
odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w ust. 6 i 7. W takim przypadku 
odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do 
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot 
wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w ust. 6 albo 7.  

9. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 6, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

10. Przepisy o odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę  
z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy ust. 6-9 stosuje się 
odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności. 

11. Postanowienia umowne sprzeczne z treścią ust. 6 - 10 są nieważne. 

12. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia (wypełnić w 
przypadku korzystania z podwykonawców)  : ……………………... 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy, dalszego podwykonawcy 
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jak za własne działania. Znajduje zastosowanie przepis art. 474 Kodeksu cywilnego. 

14. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, może zmienić zakres robót powierzony 
podwykonawcom oraz zmienić podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawcy. 

15. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy oraz zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom nie 
stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy oraz 
zakresu robót powierzanego podwykonawcom. 

16. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy od wykonywania robót w 
zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych 
lub dotrzymania terminów realizacji robót. 

17. Umowy o podwykonawstwo zawierane pomiędzy (i) Wykonawcą, a Podwykonawcami, (ii) 
Podwykonawcami, a podwykonawcami dalszymi, jak również pomiędzy (iii) podwykonawcami dalszymi 
których przedmiotem będą roboty budowlane będą zawierane wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

18. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt tej umowy.  

19. Wykonawca obowiązany jest spowodować, że Podwykonawca lub podwykonawca dalszy zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo dalsze, której przedmiotem będą roboty budowlane z przedłoży 
Zamawiającemu projekt tej umowy oraz poinformować Podwykonawcę lub podwykonawcę dalszego o 
konieczności uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy.  

20. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosi w formie 
pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej  roboty 
budowlanej.  

21. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o 
podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

22. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej z 
Podwykonawcą umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia.  

23. Wykonawca zobowiązany jest spowodować, że Podwykonawca lub podwykonawca dalszy przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej pomiędzy Podwykonawcą, a 
dalszym podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi podwykonawcami umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

24. Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w zdaniu 
poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

25. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej z 
Podwykonawcą 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 50.000 zł.  

26. Wykonawca zobowiązany jest spowodować, że Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 
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 50.000 zł.  

27. W przypadku, o którym mowa w ust. 25 lub 26, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi , Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 
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wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

28. Przepisy ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

29. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy 
wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

30. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy.  

31. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 
nie krótszym  niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa 
w zdaniu poprzednim, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający  może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

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

32. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Zamawiający może potrącić kwotę wynagrodzenia 
wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z Wynagrodzenia lub zaspokoić roszczenie o 
zwrot tej kwoty z Zabezpieczenia. 

33. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości Wynagrodzenia stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego .  

34. Wykonawca zobowiązany jest spowodować, że umowa o podwykonawstwo dalsze zawierana pomiędzy 
dalszymi podwykonawcami będzie spełniać wymagania przewidziane dla tych umów wynikające z SIWZ. 

35. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca obowiązany jest zawiadamiać o wszelkich zmianach 
o danych kontaktowych Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych, a także 
przekazywać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych.  

 
 

Wymogi materiałowe 
 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych niniejszą Umową wyłącznie 
wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą – Prawo budowlane. 

2. Zamawiający (inspektor nadzoru) ma prawo żądać od Wykonawcy okazania wszelkich dokumentów 
świadczących, że wyrób jest dopuszczony do stosowania w budownictwie, oraz wykonania przez niego 
badań jakościowo – ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych we wskazanych przez 
niego laboratoriach. 

3. Materiały będą pod względem jakościowym i ilościowym badane przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie ze współczesną wiedzą 
techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 
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1994 r. – Prawo budowlane, ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa i urbanistów, normami technicznymi, standardami i zasadami sztuki budowlanej, 
dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej Umowy.  

5. Zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane  
(art. 10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz zgodne z właściwymi 
przepisami i dokumentami technicznymi. 

6. Stosowane przez Wykonawcę materiały powinny być fabrycznie nowe. 

7. Wykonawca oświadcza, iż jest wyłącznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 
pracowników w zakresie przepisów BHP. 

8. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy, ponosi wyłączną odpowiedzialność  
z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji. 

9. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu 
urządzeń i sprzętu Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Zamawiającego, do 
dostarczenia i przekazania mu przed wbudowaniem materiałów oraz odpowiednich dokumentów 
potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do obrotu. Niezależnie od powyższego, Zamawiający lub 
Inspektor Nadzoru Zamawiającego mają prawo żądać od Wykonawcy okazania wymienionych w ust. 5 
dokumentów, próbek materiałów oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych 
materiałów i wyrobów budowlanych, we wskazanym terminie.  

11. W razie stwierdzenia, że materiały lub urządzenia, sprzęt nabyte lub stosowane przez Wykonawcę nie 
spełniają wymogów określonych w ust. 5, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Zamawiającego może 
nakazać Wykonawcy wstrzymanie prowadzonych robót oraz usunięcie naruszeń. W takim wypadku 
ewentualne niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu końcowego uważa się za zawinione przez 
Wykonawcę.  

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie oraz właściwe zabezpieczenie, składowanie 
materiałów oraz urządzeń, sprzętu wykorzystywanego przy realizacji Przedmiotu Umowy.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do rozładowywania i właściwego składowania wszystkich urządzeń i 
materiałów, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 

 
Prawa i obowiązki stron Umowy 

 
§ 9 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy – co nastąpi w terminie 10 dni od daty 
zawarcia umowy,  

2) dostarczenie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót i dziennika budowy na dzień przekazania 
terenu budowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) dokonanie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, i odbioru końcowego, 

5) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy. 

3. W związku z potwierdzonym występowaniem wirusa ASF (afrykański pomór świń) strony postanawiają o 
zachowaniu szczególnych zasad ostrożności i bioasekuracji. 

 
§ 10 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy: 
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1) wykonanie i oddanie do użytku przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami 
wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1333 z późn. zm.); 

2) protokolarne przejęcie terenu budowy – co nastąpi w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy 

3) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 r. nr 120, poz.1126); 

4) prowadzenie książek obmiarów robót przez kierownika budowy, które będą podstawą do sporządzenia 
kosztorysów powykonawczych; 

5) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robót w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, 
przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich 
uprawnieńbudowlanych przez osobę wskazaną, jako kierownik budowy 

6) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników 
wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót oraz 
wykonanie prac zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7) utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków 
oraz śmieci; 

8) przywrócenie po zakończeniu robót placu budowy oraz terenu stanowiącego zaplecze budowy do stanu 
sprzed rozpoczęcia robót; 

9) zawiadamianie Zamawiającego w obowiązującym trybie i sposobie o wykonaniu robót ulegających 
zakryciu w terminie umożliwiającym ich odbiór; 

10) pisemne zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych przed ich realizacją; 

11) wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania w formie pisemnej lub ustnej inspektorowi nadzoru terminu 
zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie dopełni tego 
obowiązku jest on zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory 
niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny 
koszt; 

12) pisemne powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego; 

13) na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną (w języku polskim); 

14) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego; 

15) zapewnienie ochrony środowiska na terenie budowy oraz w bezpośrednim otoczeniu; 

16) ochrona mienia budowy przed kradzieżą, dewastacją, zabezpieczenie p.poż., nadzór BHP; 

17) wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych posiadających dopuszczenie  
do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy – Prawo budowlane; 

18) przekazanie certyfikatów na materiały budowlane, protokołów badań i sprawdzeń dla inspektora 
nadzoru – przed zgłoszeniem robót do odbioru; 

19) uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 

20) wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów; 

21) wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym pracownikom 
Zamawiającego oraz inspektorowi nadzoru; 
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22) w przypadku, gdy termin obowiązywania polisy załączonej przez Wykonawcy do oferty będzie upływał 
przed terminem zakończenia robót, Wykonawca, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument 
o kontynuacji ubezpieczenia; 

23) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców; 

24) dokonywanie terminowej zapłaty podwykonawcom;  

25) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań prawnych 
obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej; 

26) Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich 
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie („personel Wykonawcy”) do zakresu prac objętych danym 
Zleceniem; 

27) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne 
posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane w 
SIWZ; o planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób 
do wykonywania prac; 

28) Wykonawca zobowiązany jest poinformować personel Wykonawcy oraz podwykonawców  
o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane,  
w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz 
przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach ochronnych 
i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń; 

29) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania odpowiedniego wyposażenia pracowników w środki 
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z zasadami BHP oraz obowiązującymi 
normami ogólnymi i branżowymi; 

30) Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części 
bądź kradzieży urządzeń, naprawić je, doprowadzić do stanu poprzedniego ewentualnie uzupełnić 
brakujące urządzenia; 

31) realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z umową i przepisami prawa. 

32) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej  (jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty) 
sporządzonej zgodnie z przepisami art.43 ust.4 ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia  17 maja 
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), 
wynik prac geodezyjnych (pomiarowych) przekazać należy w obowiązujących układach odniesień 
przestrzennych (1992) oraz w formatach umożliwiających aktualizację LMN (np. w postaci warstw 
*.shp, w standardzie wymiany danych ewidencyjnych (SWDE) 

 
 

Termin wykonania umowy 
 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania przedmiotu Umowy, niezwłocznie po 
przekazaniu terenu budowy, jednak nie później niż w ciągu 10 dni od przekazania terenu budowy. 

2. Termin zakończenia robót, będących przedmiotem umowy: 8 miesięcy od dnia przekazania terenu 
budowy. 

 

 
Odbiór końcowy przedmiotu umowy 

 
§ 12 
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1. Zamawiający przystąpi do sprawdzenia robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 3 dni od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem inspektora nadzoru.  
Z czynności odbiorowych musi być sporządzony protokół odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy.  

2. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 
Gotowość do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, 
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru. 

4. W przypadku stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy Zamawiający odmawia dokonania odbioru 
robót budowlanych. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę, że wady usunął, wyznaczy ponowny 
termin rozpoczęcia odbioru. 

6. Zamawiający może ponownie odmówić odbioru przedmiotu umowy, gdy informacje Wykonawcy o 
usunięciu wad okazały się nieprawdziwe w całości lub części. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę nieistotnych wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu 
Wykonawcy. 

9. W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie 
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

10. Wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty ponownych odbiorów obciążają wykonawcę, niezależnie 
od kar umownych. 

11. Przez gotowość do odbioru końcowego rozumie się skompletowanie całości wymaganej przepisami 
dokumentacji powykonawczej: 

 protokoły robót ulegających zakryciu, 
 atestów i certyfikatów wbudowanych materiałów z potwierdzeniem zgodności, 
 kosztorysy powykonawcze sprawdzone przez inspektora nadzoru zgodne z książką obmiarów, 
 książki obmiarów sprawdzonej przez inspektora nadzoru. 
 dokument potwierdzający złożenie mapy powykonawczej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej lub oświadczenie w tej sprawie 

12. Do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  
za obiekt. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

§ 13 

1. Wynagrodzenie umowne określa się kosztorysowo na podstawie cen podanych w formularzu cenowym  
i w ofercie Wykonawcy, na kwotę ................................... PLN bez VAT powiększoną o podatek VAT w 
kwocie ....................................... PLN co stanowi kwotę ....................................... PLN łącznie z VAT 
zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w przetargu nieograniczonym i wybraną przez Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega indeksacji z tytułu inflacji. 

3. Roboty rozliczone będą kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę i sprawdzonym 
przez Zamawiającego. 

4. Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po to, aby dać 
Wykonawcom wspólną podstawę dla sporządzenia ofert. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości 
zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez Wykonawcę i sprawdzone przez nadzór nad 
robotami, ustanowiony przez Zamawiającego oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją techniczną oraz STWiOR roboty 
budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w tym także roboty budowlane, które nie zostały 
wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie  
z projektem budowlanym. 

6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a które są 
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia 
odrębnej umowy. 

 
 

Warunki płatności 
 

§ 14 

1. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie faktura VAT za całkowicie zakończone roboty 
budowlane objęte przedmiotem umowy wraz z protokołem odbioru końcowego, dokumentacją 
powykonawczą oraz oświadczeniami podwykonawców o zapłacie należnego im wynagrodzenia z tytułu 
umów o podwykonawstwo. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę powyższych oświadczeń skutkować 
będzie prawem Zamawiającego do wstrzymania płatności wynagrodzenia Wykonawcy. Wzór oświadczenia 
stanowi zał. nr 1 do Umowy. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty 
przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej na niego faktury VAT wraz z dokumentami, o 
których mowa w ust. 1. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer 
identyfikacji podatkowej NIP: ………………………… 

4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer 
identyfikacji podatkowej NIP 928-000-85-26. 

5. Wykonawca może oświadczyć Zamawiającemu, że należność za wykonane przez Podwykonawcę prace, 
płatna będzie w drodze przekazu (art. 9211 Kc) bezpośrednio na jego konto podane w fakturze VAT 
wystawionej przez Podwykonawcę. Do faktury VAT Podwykonawcy sprawdzonej i zaakceptowanej przez 
Wykonawcę, Wykonawca dołączy protokół wykonanych przez podwykonawcę robót potwierdzony przez 
kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru oraz podpisany przez Wykonawcę przekaz 
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. Postanowienia ust. 14 stosuje się 
odpowiednio do podwykonawcy. 

6. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcy w trybie określonym w ust. 5 zwalnia 
Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy ze zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty  
w wysokości zapłaconej kwoty. 

7. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191, – 
„Ustawa o Fakturowaniu”).  

8. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 7, Wykonawca 
jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna 
zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej 
musi zawierać numer Umowy i Zlecenia, których dotyczy.  

9. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: 928-
000-85-26  

10. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia 
prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 8 powyżej, do 
konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 



  
 

                
Strona 52 z 66 

 Nadleśnictwo Lipinki 

11. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być 
doręczona do: Nadleśnictwo Lipinki, ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary.  

12. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 14, Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr________________________. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego.  

13. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę. 

14. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym 
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 
r., poz. 2357 z poźn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował 
mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług.  

15. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. 

16. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z 
odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum. 

17. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 12, podczas realizacji przedmiotu 
zamówienia, wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Zamawiający będzie przelewał wynagrodzenie na 
zmieniony rachunek bankowy Wykonawcy dopiero po podpisaniu przez obie strony aneksu do Umowy, 
zawierającego nowy nr rachunku bankowego Wykonawcy. 

18. Stosowanie do treści art. 4c  ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 935 z późn. zm.), Zamawiający oświadcza, że 
posiada status dużego przedsiębiorcy. 

 
Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

 
§ 15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, w tym w szczególności na 
wykonane prace i zamontowane materiały na okres ……… miesięcy od dnia końcowego odbioru 
przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca i Zamawiający przedłużają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres 
36 miesięcy od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.  

 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 
§ 16 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy  
w wysokości 5% wartości brutto umowy tj. ………………… zł (słownie: ……………………………….)  
w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 PZP.  

2. W żadnym przypadku nie dopuszcza się rozpoczęcia prac przez Wykonawcę przed ustanowieniem 
zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

3) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

4) 30% wartości zamówienia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 
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4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej 
zabezpieczenie. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 i 2 PZP, z zastrzeżeniem, że formy zabezpieczenia określone w art. 
148 ust. 2 PZP wymagają zgody Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania umowy odpowiednio 
przez cały okres wykonywania przedmiotu Umowy i obowiązywania rękojmi za wady. W przypadku 
konieczności przedłużenia okresu jego obowiązywania, lub wniesienia go na następny okres, wykonawca 
zobowiązany jest uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia – z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia.  

7. Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pełnej wysokości  
w przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed wygaśnięciem ważności zabezpieczenia nie przedłuży 
terminu jego obowiązywania (lub nie wniesie odpowiednio nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji 
Zamawiający ma prawo zażądać wpłaty i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 
Odstąpienie od Umowy 

 
§ 17 

1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Księgi Trzeciej Kodeksu 
Cywilnego oraz art. 145 PZP przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących wypadkach: 

1) Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający nie dokonuje zapłaty za fakturę Wykonawcy w okresie dłuższym niż 30 dni licząc 

od ustalonego terminu zapłaty jak w §14 ust. 2 Umowy 
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót, 
W każdy z tych przypadków odstąpienie może nastąpić po wezwaniu przez Wykonawcę 
Zamawiającego do wykonania ww. obowiązków i wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich 
wykonanie, nie krótszego jednak niż 14 dni.  

2) Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli: 
a) w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne,  
b) znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowanie upadłościowego lub 

restrukturyzacyjnego 
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już prace  

i nie kontynuuje ich przez 10 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 
d) Wykonawca nie przedłoży polisy ubezpieczeniowej lub jej kontynuacji, o której mowa w §18 

ust. 1 Umowy. 
e) Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzące w skład Przedmiotu Umowy przy pomocy 

podwykonawcy, z którym umowa o podwykonawstwo została zawarta bez zgody 
Zamawiającego 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 180 dni od dnia powzięcia 
informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej złożenie takiego oświadczenia, z podaniem przyczyny 
oświadczenia.  

3. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 
inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od Umowy oraz: 

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która 
spowodowała odstąpienie od Umowy;  

2) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i zabezpieczających, jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

4. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest 
obowiązany do: 
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1) dokonania odbioru robót, oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót do dnia odstąpienia 
od Umowy; 

2) dokonania zapłaty za materiał i urządzenia sprowadzone na potrzeby tej budowy, a nie wbudowane, 
których Wykonawca nie ma możliwości zagospodarowania, a zostały zakupione przez Wykonawcę 
za zgodą Zamawiającego  

- w oparciu o ceny wskazane w kosztorysie lub w przypadku ich braku na podstawie średnich 
nośników cenotwórczych, średnich stawek i cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud 
(stawka roboczogodziny R średnia dla województwa lubuskiego) oraz w oparciu o Katalogi 
Nakładów Rzeczowych KNR aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu. 

 
Polisa ubezpieczeniowa 

 
§ 18 

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 
500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

2. W przypadku gdyby okres ubezpieczenia był krótszy niż okres trwania Umowy, najpóźniej na 1 dzień 
przed upływem terminu obowiązywania ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 
okresu obowiązywania polisy i złożenia Zamawiającemu oświadczenia w przedmiotowej sprawie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkich wypłatach odszkodowań z 
niniejszej polisy.  

4. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2, Zamawiający może ubezpieczyć 
Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający 
potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – zaspokoi się z Zabezpieczenia. 

 
 

Kary umowne 
 

§ 19 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w 
formie kar umownych liczonych od wartości brutto określonej w §13 ust.1 Umowy w następujących 
przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, w wysokości 

0,1% za każdy dzień zwłoki; 
c) za zwłokę w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% za każdy dzień 

zwłoki, 
d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 

10 dni, w wysokości 0,1% za każdy dzień przerwy; 
e) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%; 
f) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek; 
g) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców – w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek; 
h) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000 zł za każdy 
przypadek; 

i) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek; 

j) w przypadku niedostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w 
wysokości 5.000 zł za każdy przypadek; 
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2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 

0,1% za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien 
się rozpocząć; 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%, 
chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 PZP. 

2. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej za każdy przypadek naruszenia 
przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia - w wysokości 1000 zł. 

3. Należności z tytuł naliczonych kar umownych mogą zostać potrącona przez Zamawiającego z 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks cywilny. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów. 

6. Strony określają limit kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 i 2 na 30% wartości brutto określonej 
w §13 ust.1 Umowy.   

 
Zmiana postanowień umowy 

 
§ 20 

1. Zamawiający na podstawie art 144 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących 
zmian Umowy:  

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, stosownie do przypadku:  

a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków 
wynikających z Umowy, w tym w szczególności w zakresie obowiązku wydania 
Placu Budowy oraz obowiązku dokonania odbioru, gdyby odbiór taki w 
pierwotnie założonym terminie był utrudniony lub niemożliwy, jeżeli takie 
opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy lub 
jakiejkolwiek jego części; 

b) o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i 
następstw, 

c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
regulujących zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do 
dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części do zmienionego 
stanu prawnego, 

d) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne czynności 
koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że przyczyną 
opóźnienia nie są działania lub zaniechania Wykonawcy  

e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw 
tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, 

f) o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych 
organów jeżeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez 
właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia 
terminowe zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy, 
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g) o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu 
Umowy wprowadzonej na podstawie przepisów PZP umożliwiających 
dokonanie takiej zmiany,  

- przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu 
Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących 
podstawą zmiany oraz ich następstw.  

2) w zakresie zmiany kolejności wykonywania wykonania poszczególnych świadczeń 
wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, jednakże bez dokonywania zmiany terminu 
wykonania całości Przedmiotu Umowy. Przedmiotowa zmiana będzie mogła być 
wprowadzona w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt 1).  

3) w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej z koniecznością 
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, w szczególności robót zamiennych, gdy wystąpi co najmniej jedna 
z okoliczności: 

a) wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,  

b) w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,  

c) w przypadku, gdy na rynku pojawią się nowsze zamienniki zaoferowanych 
elementów Przedmiotu Umowy a uzyskanie elementów zaoferowanych przez 
Wykonawcę będzie bardzo utrudnione; 

d) jak również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 i 2 
powyżej. 

- z zastrzeżeniem, że inne rozwiązania techniczne będą spełniały wymagania funkcjonalne 
określone w dokumentacji projektowej w stopniu nie mniejszym niż rozwiązania 
dotychczasowe. 

4) W zakresie zmiany wynagrodzenia, w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w pkt 3) 
będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Ustalenie 
zmienionej kwoty wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o:  

a) w odniesieniu obniżenia Wynagrodzenia w związku z zaniechaniem 
wykonywania świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy – w oparciu 
o ceny wskazane w kosztorysie ;  

b) w odniesieniu do zwiększenia Wynagrodzenia w następstwie zmiany, o których 
mowa w pkt 3) – w oparciu o ceny wskazane w kosztorysie lub na podstawie 
szczegółowej kalkulacji kosztorysowej Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż 
zastosowanie do zmiany Umowy znajdzie wycena przedstawiający najniższą 
wartość nowej ceny. 
 
Szczegółowa kalkulacja kosztorysowa Wykonawcy, o której mowa powyżej 
zostanie wykonana w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, 
przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 

-  stawka roboczogodziny R - średnia dla województwa lubuskiego wg 
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, 

-  koszty pośrednie Kp (R+S) – średnie wg publikacji Sekocenbud 
aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, 
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-  zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – średni wg publikacji Sekocenbud 
aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, 

_  ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) 
będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w 
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, 
a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na 
podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen 
dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp. 

-  nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych 
KNR. 

2. Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, co do 
wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z 
okoliczności mogących powodować zmianę umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania 
Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń 
Wykonawcy do ich dokonania. 

3.  Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian 
redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, nie 
stanowiących zmiany, o której mowa w art. 144 ust. 1 PZP.  

4.  Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 
wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP. 

5. Warunkiem podpisania aneksu na przedłużony termin wykonania będzie zachowanie ciągłości 
zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokości oraz przedłużenie polisy ubezpieczeniowej. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają 
formy pisemnej w postaci zawartego przez strony aneksu, pod rygorem nieważności. 

 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 21 

1. Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane rozstrzygnięciu 
przez sąd gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień 
publicznych.  

3. Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej,  
w postaci aneksu. 

4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
Załączniki:  

1) Oświadczenie podwykonawcy 
2) Przekaz Wykonawcy 
3) Karta gwarancyjna 
4) Wykaz zagrożeń występujących na terenie, na którym realizowana jest Umowa 

 
 

……………………………..      ……………………………… 
Zamawiający        Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 
……………………………..                                                                                     …..………….,  dnia ………... 
     ( PODWYKONAWCA) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Reprezentując............................................................................................................................................................. 

( NAZWA FIRMY PODWYKONAWCY – ADRES) 
 

..................................................................................................................................................................................... 
 
będąc Podwykonawcą................................................................................................................................................ 

( NAZWA FIRMY WYKONAWCY ) 
 

..................................................................................................................................................................................... 
 
w zakresie.................................................................................................................................................................... 

( RODZAJ PRACY) 

na zadaniu …………………………………………………………………………………………………………... 

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

realizowanym w ramach umowy nr …………………………………. z dnia ……………………………………...  

zawartej przez Zamawiającego tj. Nadleśnictwo Lipinki, ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary  

z ……………………………………………………………………………………………………………………..  

( NAZWA WYKONAWCY ) 

oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od  

Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………

w kwocie ………………………………………… słownie: ………………………………………………………  

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

za prace wykonane w okresie od …………………………………. do ………………………………………….. 
 

netto……………………………………………………………………….. 

 

podatek VAT…………………………………………………………… 

 

brutto…………………………………………………………………….. 

 
zgodnie z fakturą VAT / rachunkiem nr…………………………………………… z dnia ………………………………… 
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oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru . 
Odpis (kserokopie) protokołu załączam.  
 
 

…………………………… 
         ( podpis ) 
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Załącznik nr 2 do umowy 
                                                                                                            
                                                                                                                                    …..…………., dnia …...…...r. 
  
 
 

P R Z E K A Z 
 
 
Na podstawie art. 9211  kc oraz zgodnie z § ……. umowy nr ………………….. z dnia ……………………….. 

zawartej pomiędzy…………………………………………………………………………………………………. 

– Wykonawcą, a Lasy Państwowe Nadleśnictwem Lipinki, ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary – Zamawiającym 

o wykonanie 

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

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

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonania zapłaty na rzecz ………………………………………..  

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

– Podwykonawcy prac …………………………………………………………………………………………….  

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

kwoty ……………………………………… (słownie: ……………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………), 

stanowiącej wynagrodzenie za prace objęte załączonym protokołem wykonanych prac z dnia 

……………………. oraz fakturą/rachunkiem Podwykonawcy nr ……. z dnia ……………………. 

 

Jednocześnie Wykonawca upoważnia Podwykonawcę do przyjęcia kwoty, stanowiącej przedmiot niniejszego 

przekazu na rachunek Wykonawcy. 

 

Wykonawca oświadcza, że dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy kwoty, 

stanowiącej przedmiot niniejszego przekazu zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy  

z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace w wysokości kwoty objętej przekazem.        

 
 
 
 

          
…………………………… 
         ( podpis ) 
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Załącznik nr 3 do umowy 
 
 

Karta Gwarancyjna 
 
 

dot: wykonanego w ramach umowy nr ……………………. z dnia …………………… zadania, polegającego 

na: „ROZBUDOWA GEOŚCIEŻKI KOPALNIA BABINA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

INTERREG V A BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 W RAMACH CELU EUROPEJSKA 

WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO”  

 
 

§ 1 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty, a także zapewnia, że roboty  
te zostały wykonane zgodnie z umową, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także zasadami 
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
 

§ 2 

Niniejsza gwarancja jakości obowiązuje przez okres …… miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy. Okres obowiązywania gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad 
oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub  
w sposób istotny utrudnione. 
 

§ 3 

Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy, przy czym wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakości ma obowiązek usunąć 
również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed 
upływem okresu gwarancji jakości. 
 

§ 4 

Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta / dostawcę urządzeń lub materiałów, z których 
Wykonawca korzystał realizując przedmiot Umowy, przewiduje dłuższy okres gwarancji jakości niż wskazany  
w §2, to przyjmuje się, że Wykonawca udziela gwarancji jakości na te urządzenia lub materiały na okres nie 
krótszy, niż okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta / dostawcę. 
 

§ 5 

Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub 
telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie przesłanym na adres 
wykonawcy. 

 
§ 6 

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę o dniu i miejscu oględzin miejsca ujawnienia wad. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół 
zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 
 

§ 7 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości,  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powołując się 
na nadmierne koszty lub trudności. 
 

§ 8 
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W przypadku odmowy usunięcia wad lub nieusunięcia ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Wykonawcy. 
 

 
§ 9 

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może od Umowy odstąpić. Jeżeli wady nieusuwalne nie umożliwiają 
użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie 
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 
 
 

§ 10 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron. 
 

§ 11 

W ramach niniejszej gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które wady 
spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad. 
 
 

 
 

WYKONAWCA 
 
 

…………………………….. 
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Załącznik nr 4 do umowy 

 

 

Wykaz zagrożeń występujących na terenie, na którym realizowana jest Umowa 
 

 

 Na podstawie §2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) stwierdza się co 

następuje: 

 

1. W związku z umową nr ……………… zawartą w dniu …………… pomiędzy Lasy Państwowe 

Nadleśnictwem Lipinki, ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary, zwanym dalej Zamawiającym a 

…………………………………, zwanym dalej Wykonawcą, zostaną przeprowadzone roboty budowlane, 

szczegółowo opisane  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. 

2. Wykonawca został poinformowany przez przedstawiciela Zamawiającego o zagrożeniach dla 

bezpieczeństwa i zdrowia występujących na terenie zakładu pracy – placu budowy (miejsca realizacji 

zamówienia), określonych w załączniku do niniejszej informacji. 

3. O powyższych zagrożeniach omówionych przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować swoich pracowników przed rozpoczęciem przez nich pracy. 

 

 

Zamawiający          Wykonawca 

(informację przekazał)      Przyjmuję do wiadomości i stosowania 

 

 

………………………………     ……………………………… 
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Wykaz zagrożeń występujących na terenie, na którym realizowana jest Umowa 

 

1. Zagrożenia pożarowe oraz związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

2. Zagrożenia związane z pracą środków transportowych oraz z transportowanym materiałem. 

3. Zagrożenia związane z pracą maszyn i urządzeń. 

4. Zagrożenia wynikające z trudnych warunków terenowych – pniaki, gałęzie, wykroty, jary, stoki, bagna, 

inne miejsca niebezpieczne. 

5. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu dróg i innych szlaków komunikacyjnych. 

6. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu budynków i innych budowli. 

7. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu linii i urządzeń teleenergetycznych. 

8. Zagrożenia związane z pracą przy ścince i obalaniu drzew, w tym drzew trudnych. 

9. Zagrożenia związane z upadkiem przedmiotów z wysokości (np. złomy, okiści, konary, gałęzie, surowiec 

itp.). 

10. Zagrożenia w miejscach składowania i magazynowania, wejściach i dojściach. 

11. Zagrożenia wynikające z pracy na wysokości. 

12. Zagrożenia w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych. 

13. Zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne. 

14. Zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki chemiczne. 

15. Zagrożenia wynikające z prowadzenia robót bez wstrzymywania pracy zakładu pracy.  

16. Zagrożenia wynikające z obecności osób postronnych. 

17. Zagrożenia ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych. 

18. Zagrożenia osuwisk wynikające z pracy na terenie pokopalnianym po eksploatacji kopalni węgla 

brunatnego oraz innych kopalin. 

19. Zagrożenia odzwierzęce. 

20. Inne zagrożenia. 

 

Informacja dodatkowa – Osobą upoważnioną w Nadleśnictwie do odpowiedzi na ewentualne pytania związane  

z tematyką zagrożeń w miejscu pracy dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników jest Pan Stanisław 

Machowiak, nr tel. (68) 362-62-58 . 

Wykonawca 

(Przyjmuję do wiadomości  

i stosowania) 

 

………………………………… 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
pieczęć lub oznaczenie wykonawcy 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY  
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 
Działając w imieniu …………………………………………………………………………………….. z siedzibą  

w …………………………………………………………….. oświadczam, że ww. podmiot trzeci zobowiązuje 

się, na zasadzie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843, z późn. zm.) udostępnić wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ROZBUDOWA 

GEOŚCIEŻKI KOPALNIA BABINA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG V A 

BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 W RAMACH CELU EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA 

TERYTORIALNA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO”  

tj.……………………………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w …………………………………………………………… (Wykonawca), następujące zasoby:  

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

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

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

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu:  

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

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

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

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób: 

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

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

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

W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: 
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………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Ww. podmiot trzeci, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

 

 

Z Wykonawcą łączyć nas będzie 

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

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

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

 

 
………………………………, dnia ……………………… 

 
……………………………………………  
Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu  
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