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I. Zamawiający: 

Gmina Złotów  
Adres: ul. Leśna , 77-400 Złotów 

Telefon: (67)  263 53 05 

Telefax: (67)  263 53 05 

 e-mail: zlotow@gminazlotow.pl    

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego - art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych     

( Dz. U. z 2013 r.  poz.907 ze zm.) dla wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) oraz ustawy z dnia 17 

grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. 

z 2005r. Nr 14 poz. 114 ze zm.)  

3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia nie uregulowanych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 

93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

III. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę:  

- budowa pomostu wędkarskiego o pow. 72,0m
2
, 

 - budowa pomostu o pow. 36,0m
2
, do cumowania łodzi, 

 - wykonanie plaży piaszczystej – 143 m
3
. 

Szczegółowy zakres zamówienia określa projekt budowlany stanowiący załącznik do 

niniejszej specyfikacji.  

Zamawiający zwraca uwagę, że zakres rzeczowy zamówienia nie obejmuje budowy 

wiaty grillowej oraz parkingu gruntowego. 
Z uwagi na to, że wynagrodzenie dla wykonawcy ma charakter ryczałtu zgodnie z art. 632 , 

§1 Kodeksu Cywilnego, tj. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, 

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru prac, przed 

złożeniem oferty Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w celu oceny, na własną 

odpowiedzialność, wszelkich czynników wpływających na przygotowanie oferty i określenie 

ceny ryczałtowej. 

IV. Termin realizacji zamówienia: 
Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 31 maja 2014 r. 

V. Warunki stawiane wykonawcom oraz sposób dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 
V.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
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5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 

Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych   

V.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków . 

1. Ocena spełnienia warunków wymienionych w pkt. V.1. dokonywana będzie przez 

zamawiającego na podstawie oświadczeń oraz pozostałych dokumentów wymienionych w 

rozdz. VI  wg formuły spełnia/nie spełnia.  

2 Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków skutkować będzie 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą.  

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
VI.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do 

SIWZ). 

VI.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

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

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 

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

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,  

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

VII. Inne dokumenty: 
1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej; 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  wykonawcami: 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa 

w pkt 1, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

Sekretarz Gminy - Longin Tomasz 

fax: (67) 263 53 05  

e-mail: przetarg@gminazlotow.pl 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium: 

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium. 

X. Termin związania ofertą: 
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

 

mailto:przetarg@gminazlotow.pl
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Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy  

(pieczęć). 

 

OFERTA 
 

„Zagospodarowanie brzegów jeziora 

Zaleskiego” 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 07 marca 2014 r. godz. 11
15 

2. Podpisy: 

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w 

obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców 

albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez 

osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.  

3. Forma dokumentów i oświadczeń: 

1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

Pełnomocnika,  

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w 

przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty, 

3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy 

dołączyć tłumaczenie na język polski. 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być 

oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 
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Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub 

osobno), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 

spowoduje ich odtajnienie. 

5. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej. 

6. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 

i oznaczona kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór 

stanowi Załącznik Nr  1 do SIWZ). 

7. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale X pkt 1 niniejszej SIWZ 

oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Zwrot oferty bez otwierania 

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.                                           

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:  
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7,  77-400 Złotów, w 

sekretariacie. 

2. Termin składania ofert upływa dnia: 07 marca 2014 r. o godzinie 11
00

. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 marca 2014 r. o godzinie 11

15
 w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca składa wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 
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2. Cenę należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu 

cywilnego. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 

3. Podstawą obliczenia ceny ryczałtowej za roboty budowlane jest opracowany przez 

Wykonawcę przedmiar robót sporządzony w oparciu o przekazany przez Zamawiającego 

projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Wykonawca sporządza kosztorys, będący podstawą określenia ceny ryczałtowej, w 

oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny.  

Przedmiar robót przekazany przez Zamawiającego  należy traktować jako element 

pomocniczy, dodatkowy, nie służący bezpośrednio do określenia ceny. 

4. W cenie oferty wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie  koszty wynikające z 

wykonania całości robót objętych zamówieniem zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i specyfikacjami technicznymi, w tym koszt: 

a/ organizacji zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem 

energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż. 

Koszty podłączenia mediów i opłaty za media ( woda, energia elektryczna) ponosi 

wykonawca robót, 

b/dostarczenia do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

c/ uporządkowanie terenu wykonywanych prac, 

d/ ubezpieczenia prowadzonych robót budowlanych. 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, znaczenie tych kryteriów oraz sposób oceny ofert. 
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się posługiwał następującymi 

kryteriami i ich wagą                                

cena  -   100% 
 

liczba punktów( C ) liczona będzie w następujący sposób : 

  

                         cena ofert najtańszej  

   C =-------------------------------    x 10 pkt 

           cena oferty badanej  

 

2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie 

na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt 1.  

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w 

obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli 

oferty. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

    a/ jest niezgodna z ustawą; 

    b/ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

    c/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  

        nieuczciwej konkurencji; 

    d/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

    e/ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

       zamówienia; 

    f/ zawiera błędy w obliczeniu ceny;  

    g/ wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

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

    h/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
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6. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu 

na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, zamawiający wezwie wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.  

 

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a/ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b/ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

c/ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

d/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania  lub 

wykonanie zamówienia  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

e/ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wada uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: 

a/ ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

b/ złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

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

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

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

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b/ wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c/ wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d/ terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy. 

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

a/ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane elektronicznie lub faksem,  

b/ w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

5. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wybranym wykonawcą. 

6. W przypadku, gdy wybrany wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania. 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, 

złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

XVIII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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XIX. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

wariantowych. 

XX. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o 

których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

XXI. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej zamawiającego: 
1. Adres poczty elektronicznej: zlotow@gminazlotow.pl 

2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl 

XXII. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

XXIII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXIV. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu. 

XXV. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją 

zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

XXVI. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

XXVII. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 Istotne postanowienia umowy podano we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do 

SIWZ. 

XXVIII. Zmiany, które mogą zostać wprowadzone do treści umowy w 

sprawie zamówienia publicznego: 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

a).Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji : 

 - udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych , związanych z realizacją 

zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji 

(powodujących konieczność jego wydłużenia); 

 - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie 

wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego, przy czym przesunięcie 

terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, (nie uważa się za czynnik 

zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w okresie realizacji robót, które wykonawca 

winien wziąć pod uwagę przy składaniu oferty - cykl pór roku); 

 - wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia 

niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po 

dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, 

strajki oraz akty władzy i administracji publicznej; 

 - pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, 

inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ 

administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

 - wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania 

Wykonawcy do takiej zmiany; 

 - wystąpienia braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy. - 

wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 

w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

obiektów budowlanych; 
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 b) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, 

spowodowanych , w szczególności następującymi okolicznościami: 

 - niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

 - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 

zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

 - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowania robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

 - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 

technologicznych , niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót , w sytuacji , gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 

 c) Inne możliwe zmiany w postanowieniach umowy: 

 - zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron, w tym zmiany 

kierownika budowy lub kierownika robót, za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującą 

kandydata na stanowisko; 

 - zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z 

zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej 

kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w 

SIWZ); 

 - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza 

zakres przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego; 

 - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów 

uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.; 

XXIX. Środki prawne przysługujące wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 
Załączniki: 

1. Formularz oferty.  

2. Oświadczenie dot. art. 22 ust. 1. 

3. Oświadczenie dot. art. 24 ust. 1. 

4. Informacja dot. przynależności do grupy kapitałowej. 

5. Wzór umowy. 

6. Projekt budowlany. 

7. Specyfikacja techniczna. 

8. Przedmiar robót. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 
                 

 

 

 
........................................................................ 
Nazwa Wykonawcy 
 
........................................................................ 
Adres siedziby 
 
........................................................................ 
Nr faksu 

  

   Do:      

       Wójt Gminy Złotów 

       ul. Leśna 7,  77-400 Złotów  

 

FORMULARZ OFERTY 
 

                          Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert w przetargu 
nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych: „Zagospodarowanie brzegów jeziora 
Zaleskiego w miejscowości Zalesie”,  oferujemy: 

 
1. Wykonanie zamówienia – prac –  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

wyszczególnionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę ryczałtową: 

 

cena netto  ...................................................................... zł 

 

podatek VAT ..........,......% ............................................. zł 

 

cena brutto  (wraz z podatkiem VAT)  ......................................................... zł 

 

(słownie brutto ........................................................................................................................) 

 

1)  Oświadczamy, że oferowana cena ryczałtowa brutto obejmuje całość robót objętych 

postępowaniem w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2)  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
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3)  Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4)   Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać : 

   1)     sami bez udziału podwykonawców *; 

   2) z udziałem podwykonawców .* 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujące części zamówienia 

(jeżeli dotyczy) . 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

  5) Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór 

umowy (projekt) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez  

zamawiającego.  

        6)   Na przedmiot zamówienia udzielamy : 36 miesięcy rękojmi.  

        7)  Oświadczamy, że przedmiot umowy wykonamy w terminie do dnia 31.05.2014 r. 

     8) Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako 

załączniki  stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w 

SIWZ. 

      9)  Załącznikami do niniejszej oferty są : 

(Wykonawca winien wymienić wszystkie załączane do oferty dokumenty) 

(1) .............................................................................................................................. 

(2) .............................................................................................................................. 

(3) .............................................................................................................................. 

(4) .............................................................................................................................. 

(5) .............................................................................................................................. 

 

Podpisano: 

 

 

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

(czytelne podpisy osób wskazanych w 

dokumencie uprawniającym do 

występowania w obrocie  prawnym  lub 

posiadających pełnomocnictwo) 

 

 

Miejscowość .................................................. Data ....................................................... 

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 do oferty 

 

 

ZESTAWIENIE  RZECZOWO - FINANSOWE   PRZEDSIĘWZIĘCIA 

„Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w miejscowości Zalesie” 
 

lp Wyszczególnienie zakresu 

rzeczowego 

Wartość netto 

w zł 

VAT 23% 

w zł 

Wartość brutto 

w zł 

1 Roboty przygotowawcze  

 

  

2 Roboty ziemne – pogłębienie i 

wyprofilowanie dna jeziora i 

przesunięcie linii brzegowej 

 

 

  

3 Roboty ziemne – plaża piaszczysta  

 

  

4 Konstrukcja pomostu -pale  

 

  

5 Konstrukcja pomostu – część stalowa 

 

 

   

6 Konstrukcja pomostu – część 
drewniana 

 

 

  

7 Konstrukcja pomostu – płyty 

przejściowe 
 

 

  

Razem 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Gmina Złotów – przetarg nieograniczony – zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego 

 

 13 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

Oświadczenie 
 

        Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót 

budowlanych: „Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w 

miejscowości Zalesie” oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 

907, ze zmianami): 

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadam/my  wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie   zamówienia; 
 

 

 

 

 

…......................, dn. …......................                              …..................................................... 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki/ 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

 

             Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót 

budowlanych: „Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w 

miejscowości Zalesie”  oświadczam/my,  że nie podlegam/my wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 

r. poz. 907, ze zmianami). 
 

 

 

 
 

…......................, dn. …......................             …………………………………………..                                           

                                                                                    Podpis osób uprawnionych do składania              

                                                                                     oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy   

                                                                                              oraz pieczątka / pieczątki/ 
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   Załącznik nr 4 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                          
......................................................   

       pieczątka nagłówkowa Wykonawcy        

....................................          
        miejscowość i data 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ*/ 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych: „Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w miejscowości 

Zalesie”  oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: 

 

- nie należy do grupy kapitałowej* 

lub 

należy do grupy kapitałowej* 
* niewłaściwe skreślić 

 

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

  pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wypełnić 
poniższą tabelę (Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), w razie braku 
przynależności do grupy kapitałowej, należy tabelę przekreślić. 
 
Uwaga! Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) - rozumie się przez to wszystkich 
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez 
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 

 

L.p. Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

  

  

  

  

 

 

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

  pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

/ WZÓR/ 

 

UMOWA  nr  ZP.272.03.2014.RB 

 

zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

ograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 

Niniejsza umowa, zwana dalej „umową” została zawarta w dniu .....................2014 r. 

pomiędzy:  

Gminą Złotów 

z siedzibą : ul. Leśna 7,  77-400 Złotów 

NIP: 767-16-10-628 

reprezentowaną przez: 

                 Wójta Gminy – Piotra Lacha 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Krystyny Schilling  

 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

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

z siedzibą:  

reprezentowanym przez: 

 

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

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

zwanym dalej Wykonawcą 

 

 

w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu 

ograniczonego zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) została zawarta umowa 

następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  

roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. Zagospodarowanie brzegów jeziora 

Zaleskiego w miejscowości Zalesie, a w szczególności: 

1.1 Budowa pomostu wędkarskiego o pow. 72,0m
2
, 

1.2 Budowa pomostu o pow. 36,0m2, do cumowania łodzi, 

1.3 Wykonanie plaży piaszczystej – 143 m
3
. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób realizacji przedmiotu umowy określają: 

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia oraz oferta wykonawcy, które stanowią integralną część 

niniejszej umowy. 
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§ 2 

1. Materiały i urządzenia, które Wykonawca zobowiązuje się użyć do wykonania przedmiotu 

umowy, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

dokumentacji projektowej. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do 

własnych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

 

§ 3 

1. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień przekazania 

Wykonawcy placu budowy, tj. w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy:  do dnia 31.05.2014 r. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu, 

jest wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie złożonej przez wykonawcę oferty, 

opracowanej zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1, wyraża się kwotą: 

netto …………………………………. zł 

słownie zł: …………………………………………………………………………………….. 

brutto: ……………………………….zł 

słownie zł: ……………………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca wystawi końcową fakturę VAT po dokonaniu odbioru końcowego i  

podpisaniu protokołu  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowych płatności za wykonane roboty. Płatności 

będą dokonywane na podstawie faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę na podstawie 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru protokołów częściowego odbioru robót. 

5. Łączna kwota faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia 

określonego w ust. 2. 

6. Zamawiający dokona płatności za fakturę VAT wystawioną przez Wykonawcę przelewem 

na konto Wykonawcy wskazane w fakturze,  w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

faktury. 

7. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych ,nie 

objętych przedmiotowym postępowaniem .koniecznych do wykonania, których to zakres nie 

przekroczy 50% uprzedniego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone w trybie zamówienia z 

wolnej ręki. 

8. Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych może nastąpić jedynie na podstawie 

„protokołu konieczności", potwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia oraz rozliczanie jej z ramienia 

Zamawiającego jest:  Marek Jarząbek 

2. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 

…………………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr: ……………… 

3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: 

……………….……………….. posiadający uprawnienia budowlane nr: ………………… 



Gmina Złotów – przetarg nieograniczony – zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego 

 

 18 

  

§ 6 
Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach w wysokościach: 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za zwłokę w wykonaniu całego zakresu umowy w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia (brutto) ustalonego w umowie za cały zakres robót, za każdy 

dzień zwłoki; 

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie rękojmi za 

wady - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot 

za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) Za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od 

wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 

przerwy; 

d) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego. 

 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub 

spowodowanie przerwy w wykonaniu robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia, za każdy 

dzień zwłoki lub przerwy. 

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego. 

 

§ 7 
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie 

wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Strony poniosły szkodę. 

 

§ 8 

1. Wykonawca może wykonywać roboty przy pomocy podwykonawców. 

2. Jeżeli Wykonawca powoływał się na zasoby podwykonawcy na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w przypadku zmiany lub rezygnacji z tego 

podwykonawcy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

3. Obowiązki w przypadku umów o podwykonawstwo robót budowlanych: 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamówienia 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany w trakcie realizacji 

zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 

2) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 

budowlanej; 

3) Umowa o podwykonawstwo musi zawierać szczegółowy opis części zamówienia, którą ma 

wykonać podwykonawca; 
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4) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 2, 

5) niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego; 

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia; 

7) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo zgłasza 

pisemny sprzeciw do umowy w przypadkach, o których mowa w pkt 4. Niezgłoszenie 

pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w tym terminie uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego; 

8) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

przedmiotowego zamówienia; 

9) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo; 

10) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

11) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na zgłaszanie 

uwag co najmniej 7 dni od dnia doręczenia tej informacji; 

12) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 11, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty; 

13) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Obowiązki w przypadku umów o podwykonawstwo dostaw lub usług: 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia o którym mowa w 

§ 4 ust. 2; 

2) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
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potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy 

lub usługi; 

3) Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 2 Zamawiający 

informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy; 

4) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

przedmiotowego za mówienia; 

5) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo; 

6) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

7) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na zgłaszanie 

uwag co najmniej 7 dni od dnia doręczenia tej informacji; 

8) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 7, w terminie wskazanym przez Za 

mawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty; 

9) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 9 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres robót 

wymieniony w §.1. niniejszej umowy. 

2. Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość od odbioru 

wpisem w dzienniku budowy, potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się 

przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie  

potwierdzenie tej gotowości. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie czynności odbiorowych przedmiotu odbioru 

w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
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- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi. 

5. Strony postanawiają, że częścią odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie  

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o 

usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 

uprzednio robót jako wadliwych. 

7. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu  

gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad 

po upływie okresu gwarancji. 

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

 

§ 10 

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela rękojmi na okres 36 miesięcy od dnia 

zakończenia zadania potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót.  

2. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach i 

usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia, wyznaczając jednocześnie odpowiedni 

termin ich usunięcia.  

3.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia usterek i wad stwierdzonych w toku rękojmi bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

 

§ 11 
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w 

sytuacjach  określonych w rozdziale XXIV SIWZ. 

 

§ 12 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy 

Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny. Wykonawca może odstąpić od umowy, 

jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy. 

2. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwania 

Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 1 miesiąc; 

b) Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich 

obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności lub przekazania placu budowy; 

c) Zamawiający lub Wykonawca popada w stan likwidacji lub upadłości; 

3. Niezależnie od przypadków określonych w ust. 2 Zamawiający może odstąpić od umowy w 

przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie 

opuszczenia terenu budowy. 

5. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie 

znajdujące się na terenie materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty 

zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 



Gmina Złotów – przetarg nieograniczony – zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego 

 

 22 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 

robót wg stanu na dzień odstąpienia od umowy, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. 

7. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca ustali wartość wykonanych robót oraz 

zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, 

stanowiącą podstawę do wystawienia odpowiedniej faktury. 

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała 

odstąpienie od umowy. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustaw Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane. 

 

§ 14 

Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy 

stanowi dowód jej zawarcia. Jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.00 - WYMAGANIA  OGÓLNE 
1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia: „Zagospodarowanie 

brzegów jeziora Zaleskiego w miejscowości Zalesie - budowa pomostu wędkarskiego i 

pomostu do cumowania łodzi.” 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych 

służących zleceniu i realizacji robót określonych w pkt 1.1. Wymagania ogólne określone w 

niniejszej specyfikacje stanowią podstawę do określenia szczegółowych specyfikacji 

technicznych dla poszczególnych rodzajów robót budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją.  

Warunki określone w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

poszczególnych robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia 

określonego w pkt 1.1. 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

a/ budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b/ budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c/obiekt małej architektury. 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stające trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny u urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 

- kultu religijnego, jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem , jak: 
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strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 

powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbiórce 

obiektu  budowlanego. 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usunięcia 

po ich zakończeniu. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Odpowiednia  zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z 

dokumentacją  projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami 

inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonych w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji 

technicznych. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 

terminie zakończenia. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne wykonawca winien odtworzyć na własny koszt. 

 

1.5.2 Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową  dostarczoną przez zamawiającego i 

sporządzoną przez wykonawcę. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 

wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych będą uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające , w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót budowlanych 

Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do norm i 

przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

i gazami, możliwością powstania pożaru, niszczeniem drzewostanu na terenie budowy 

i na terenie przyległym. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w 

pomieszczeniach biurowych ,mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności 

publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable, przewody itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 

będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy  i powiadomić inspektora nadzoru oraz władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej przy dokonywaniu 

napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszystkie 

niezbędne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednia odzież ochronną dla zapewnienia bezpieczeństwa osób zatrudnionych na 

budowie i publicznego. 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszelkie następne partie 

materiałów z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu udokumentowania , że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji w czasie 

postępu robót. 

 

2.2 Pozyskanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

dotyczących materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów niezbędnych do 

wykonania robót. 

Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru, będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy realizacji robót. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeżeli inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora 

nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych robót i nie 

zwróceniem kosztów. 

2.4 Przechowywanie i składanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.      

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt  używany do wykonania 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu i urządzeń powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami 

inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczają możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora 

nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia na 

drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy, spowodowane ruchem jego pojazdów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru.     

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie błędy i pomyłki w wytyczeniu i 

wyznaczeniu wysokości, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej oraz normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie przedstawienie do aprobaty inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a/ część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

- opis działań zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania 

robót; 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót; 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań); 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów itp. 

b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, kruszyw itp.; 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu; 

- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie osiągniecie założonej jakości robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniając personel, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań celem zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą możliwość stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacji 

technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny do zapewnienia wymaganej 

jakości wykonania robót. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

 

6.3 Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

inspektora nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 

technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

6.5 Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości, inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich 

wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jakości robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b/ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a. i które spełniają wymogi 

specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację 

techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy. 

1/ Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

atmosferycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje i polecenia inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się do 

jego treści. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

2/ Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

3/ Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie inspektora 

nadzoru. 

4/ Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 
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- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

5/ Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru ca najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w specyfikacji technicznej nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione według instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu częściowej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości 

będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z    

wymaganiami specyfikacji technicznej. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały czas trwania robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót. 

Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 

będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiarów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych , roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b/ odbiór częściowy, 

c/ odbiór końcowy, 

d/ odbiór ostateczny. 

8.1 Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem w dziennik 

budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

uwzględniając dokumentacje projektową i uprzednie ustalenia. 

 

 

8.2 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje inspektor nadzoru. 

8.3 Odbiór końcowy  robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie inspektora nadzoru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 

inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót uzupełniających lub poprawkowych w 

robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

8.3.1 Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w zależności od rodzaju 

obiektu budowlanego następujące dokumenty: 

1/ Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

2/ Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające 

lub zamienne). 

3/ Recepty i ustalenia technologiczne. 

4/ Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5/ Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 

6/ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

specyfikacją techniczną i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 

7/ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości. 

8/ Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną i 

programem zapewnienia jakości. 

9/ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10/ Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11/ Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

12/ Protokoły z prób szczelności instalacji wodociągowych, sanitarnych i c.o. oraz z 

pomiarów elektrycznych. 

13/ Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4 Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i 

usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad obowiązujących przy dokonywaniu odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość prac sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
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- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z póź. zm.)  

10.2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 

90 

10.3 7 z póź. zm.) 

10.4 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. nr 81 poz. 351 z 

póź. zm.) 

10.5 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. nr 80 poz. 717 z póź. zm.) 

10.6  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

nr 75 poz. 690)                                  

10.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


