
 
 
Ogłoszenie nr 544388-N-2020 z dnia 2020-05-27 r.  

Powiat Nowodworski: „Remont dróg powiatowych: Dworek – Niedźwiedzica, Kępki – 
Jazowa, Łaszka – Groszkowo oraz w Ostaszewie” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowodworski, krajowy numer identyfikacyjny 
19264480800000, ul. ul. gen.Władysława Sikorskiego  23 , 82-100  Nowy Dwór Gdański, 
woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 473 668, e-mail przetargi@nowydworgdanski.pl, 



faks 552 473 670.  
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.nowydworgdanski.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  
 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/318,zamowienia-publiczne  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
Oferty pisemne nalezy składać osobiście, kurierem lub poprzez operatora pocztowego.  
Adres:  



Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. gen. 
Władysława Sikorskiego 23.  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont dróg powiatowych: 
Dworek – Niedźwiedzica, Kępki – Jazowa, Łaszka – Groszkowo oraz w Ostaszewie”  
Numer referencyjny: SR.272.08.2020.RG  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Tak  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
wszystkich części  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
Nie  
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
4  
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. 1) 
Część nr I, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G na długości 750 m, w miejscowości 
Kępki; 2) Część nr II, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G na długości 990 m, w 
miejscowości Łaszka; 3) Część nr III, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2336G na 
długości 990 m w miejscowości Ostaszewo; 4) Część nr IV, pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2334G na długości 780 m w miejscowości Niedźwiedzica.  
 
II.5) Główny kod CPV: 45111200-0  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
45233220-7 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-31  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   2020-10-31 
 
II.9) Informacje dodatkowe: Za datę zakończenia robót Zamawiający uzna datę podpisania 
bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego robót przez obie strony. Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest na dzień podpisania protokołu technicznego odbioru robót przekazać 
Zamawiającemu zgłoszenia inwentaryzacji wykonanych robót do PODGiK w Nowym 
Dworze Gdańskim.  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 4. Warunek zdolności technicznej: Warunek ten zostanie uznany za 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał 
i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na wykonaniu budowy, 
przebudowy, rozbudowy, modernizacji drogi lub robót drogowych o zakresie zbliżonym 
branżowo do przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z wykładnią art. 3, pkt 2, ustawy Pb, oraz 
wartości dla każdej z robót nie mniejszej niż: 1) Dla części nr I: brutto 400.000,00 zł; 2) Dla 
części nr II: brutto 500.000,00 zł; 3) Dla części nr III: brutto 600.000,00 zł; 4) Dla części nr 
IV: brutto 500.000,00 zł. 5. W wypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie publiczne wskazane warunki musi spełniać przynajmniej jeden z nich, roboty nie 
podlegają zsumowaniu. 6. Warunek zdolności zawodowej (dla wszystkich części oddzielnie): 
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 
będzie dysponował następującymi kluczowymi osobami realizującymi zamówienie: 



Kierownikiem budowy - 1 osoba, 1) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności drogowej i wraz z przynależnością do odpowiedniej 
Izby Zawodowej (zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Pb), 2) doświadczenie: w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej 2 razy funkcje Kierownika 
Budowy przy realizacji co najmniej 2 zakończonych inwestycjach obejmujących budowę, 
przebudowę, rozbudowę, modernizację drogi o zakresie zbliżonym branżowo do przedmiotu 
zamówienia oraz zgodnie z wykładnią art. 3, pkt 2, ustawy Pb.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Tak  
Informacje dodatkowe: 7. Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego 
właściwą jakość wykonanych prac. UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej 
osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 
innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. 
zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2272 z późn. zmianami).  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
 
 
 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona", o której mowa w art. 24aa 
ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona 
wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 



najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 
czy jego oferta nie podlega odrzuceniu, a następnie może wezwać Wykonawcę którego oferta 
będzie najkorzystniejsza do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie 
warunków postępowania a następnie ogłosi jego wynik poprzez stosowne Zawiadomienie.  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
2. Po otwarciu ofert oraz ich ocenie, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 
oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie tylko tego Wykonawcę, do 
złożenia następujących dokumentów (aktualnych na dzień złożenia): 1) Wykazu robót 
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – według wzoru na 
załączniku nr 5 do SIWZ. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) Wykazu osób, skierowanych 
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru na załączniku nr 4 
do SIWZ.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
Nie dotyczy  
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Nie dotyczy  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia jest 
jako załącznik nr 7 do SIWZ  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  
Informacja na temat wadium  



1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w 
wysokości: 1) Dla Części nr I: 9.000,00 zł; 2) Dla Części nr II: 12.000,00 zł; 3) Dla Części nr 
III: 13.000,00 zł; 4) Dla Części nr IV: 11.000,00 zł; 2. Wadium może być wniesione w 
pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 310 z późn. zmianami). 3. Wadium wnosi się 
przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się 
przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: Żuławski Bank Spółdzielczy nr 
rachunku 43-8306-0003-0000-4734-2000-0120, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w 
postępowaniu Numer referencyjny: SR.272.08.2020.RG, Część nr: …. 5. Wykonawca 
wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, 
tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 6. 
Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na: Powiat 
Nowodworski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Oryginał 
dokumentu należy złożyć w opisanej osobnej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 7. Dokument 
poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w 
przypadkach określonych w pkt 8 i 9. 8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, 
wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi 
podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 9. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w 
art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wadium musi zabezpieczać 
ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 11. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 
ustawy PZP.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  



Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
Nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 



elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
Cena  60,00 
Okres gwarancji 40,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji Nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 



 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
OGÓLNE WARUNKI UMOWY p o m i ę d z y : Powiatem Nowodworskim 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą w Nowym 
Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, zwanym dalej Zamawiającym, w 
imieniu którego występują: 1. ………………….. – Starosta Nowodworski, 2. 
………………………… – Wicestarosta Nowodworski, przy kontrasygnacie 
……………………… – Skarbnika powiatu. a ………………działającym pod firmą: 
……………………… z siedzibą w …………., ul. ………., zarejestrowaną w 
……………………………., NIP ……………; REGON …………………, zwanym dalej 
Wykonawcą. w imieniu którego występuje: 1. ……………………… – ………………….. 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. Podstawą zawarcia niniejszej 
umowy jest przetarg nieograniczony o nr referencyjnym SR.272.08.2020.RG, o wartości 
szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami). § 1. PRZEDMIOT 
UMOWY 1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót 
budowlanych w ramach zamówienia pn. „Remont dróg powiatowych: Dworek – 
Niedźwiedzica, Kępki – Jazowa, Łaszka – Groszkowo oraz w Ostaszewie”, Część nr 



…………, pn. „………………………………” (dalej „Przedmiot Umowy”). 2. Przedmiot 
Umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną Dokumentację 
projektową. 3. Wykonawca uznaje, że Dokumentacja projektowa, o której mowa wyżej jest 
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. § 2. OGÓLNE PRAWA I 
OBOWIĄZKI STRON 1. Wykonawca oświadcza niniejszym, iż posiada odpowiednią 
wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, potencjał i zasoby niezbędne dla należytego wykonania 
przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się wykonać go z najwyższą starannością, przy 
uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanych działań, zgodnie ze swą najlepszą 
wiedzą i wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczególnym 
uwzględnieniem interesów Zamawiającego. 2. Wykonawca oświadcza przy tym, że zapoznał 
się z zakresem przedmiotu zamówienia oraz warunkami Umowy celem rozpoznania 
aktualnych warunków związanych z wykonaniem prac składających się na Przedmiot Umowy 
oraz że są mu znane i nie wnosi wobec nich żadnych zastrzeżeń. 3. Wykonawca zobowiązuje 
się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do niezwłocznego, tj. 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni, przekazywania mu stosownych informacji na każde 
żądanie Zamawiającego oraz umożliwienia mu sprawowania bieżącej kontroli realizacji 
Umowy. 4. Jednocześnie, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca uczestniczył będzie 
w spotkaniach roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 5. Do 
obowiązków Zamawiającego należy: 1) W terminie 7 dni od podpisania umowy, protokolarne 
przekazanie Wykonawcy placu budowy; 2) Przekazanie Wykonawcy robót Dokumentacji 
projektowej oraz Dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy; 3) Dokonanie 
wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i 
nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 
647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z 
późn. zmianami) i ustawy z dnia 07 lipca 2019 r., Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1186, z późn. zmianami), dalej jako ustawa PB; 4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
5) Przeprowadzenie odbiorów przedmiotu umowy; 6) Zapłata za wykonany i odebrany 
przedmiot umowy. 6. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) W terminie do 7 dni od 
podpisania umowy, przejęcie terenu budowy; 2) Opracowanie planu BIOS; 3) Zapewnienie 
obsługi geodezyjnej i geologicznej; 4) przekazywanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich 
orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów 
wydanych w trakcie obowiązywania umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich 
otrzymania przez Wykonawcę; 5) Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Pb; 
6) Wykonanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (w tym m.in. 
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim) „Projektu oznakowania i 
organizacji ruchu”, na czas realizacji robót (o ile dotyczy); 7) Powiadomienie władz 
lokalnych o potrzebie zawiadomienia okolicznych mieszkańców o ewentualnych 
utrudnieniach w ruchu w związku z rozpoczynającą się inwestycją; 8) Zagospodarowanie 
terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 9) Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób 
zgodny z dokumentacja projektową i obowiązującymi przepisami BHP, planem BiOZ oraz 
zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych; 10) Kontrola jakości 
materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB; 11) Realizacja zaleceń wpisanych 
do Dziennika budowy; 12) Wykonanie robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), które 
będą potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych; 13) skompletowanie i 
przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu robót, a w szczególności: a) protokoły technicznych odbiorów; b) 
dziennik budowy; c) zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i 
projektami technicznymi; d) świadectwa kontroli jakości; e) oświadczenia kierownika 
budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. „a”, „b” ustawy PB. 14) Zapewnienie, na 
czas trwania robót, kierownictwa: kierownika budowy, innych osób - wskazanych przez 



Wykonawcę, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek z tych osób - uzgodnienie 
nowego kandydata z Zamawiającym; 15) Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po 
zakończeniu robót usuniecie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, 
oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego sie do użytkowania; 
16) Informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 17) Niezwłoczne 
informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach; 18) 
Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do 
realizacji przedmiotu umowy; 19) Strzeżenie mienia znajdującego sie na terenie budowy w 
terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy 
Zamawiającemu, 20) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, urządzeń 
obcych (uzbrojenia podziemnego i nadziemnego) zlokalizowanego w miejscu robót bądź 
majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój 
koszt; 21) Wykonanie na własny koszt Dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w 
tym 1 egzemplarz dla Zamawiającego; 22) Udostępnienie terenu budowy innym 
wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy 
(dotyczy ewentualnych Wykonawców innych robót, które mogłyby zaistnieć na terenie 
budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w terminie prowadzenia robót objętych 
niniejszym zamówieniem); 23) Wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem; 24) 
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za poprawny stan techniczny oznakowania robót 
oraz powinien spełniać wszystkie uwarunkowania określone w STWiORB; 25) Wykonawca 
na swój koszt zapewni dojazdy na teren budowy; 26) Wykonawca odpowiada za organizacje 
ruchu w obrębie budowy; 27) Kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z 
zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i STWiORB oraz 
Zgłoszeniem wykonania robót budowlanych; 28) Wykonanie robót budowlanych w sposób 
zgodny z przepisami ustawy Pb, przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi 
obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi 
polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż., 29) 
Wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane 
materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać 
stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania 
zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji musza być używane materiały nowe 
dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w ustawie o 
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz 
przepisach wykonawczych do tej ustawy; 30) Oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, 
w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe; 31) Przedstawienie 
stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania 
odpadów; 32) Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 
usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie 
całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 33) Zorganizowanie 
i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych; 
34) Informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie 
odbioru robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego, na swój koszt; 35) Udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom 
wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy; 36) W przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w 



miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego, na swój koszt; 37) Strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w 
terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego; 38) 
Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do 
realizacji przedmiotu umowy; 39) Prowadzenie dziennika budowy; 40) Organizowanie narad 
koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. 
Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 
zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie 
protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę; 41) Niezwłoczne 
informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia 
wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania 
nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w 
sprawach objętych niniejszą Umową; 42) Oznakowanie stref niebezpiecznych i 
uniemożliwienie dostępu osób trzecich; 43) W przypadku konieczności zajęcia pasa 
drogowego w celu prowadzenia robót, należy opracować projekt organizacji ruchu 
drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową 
Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi, należy złożyć wraz ze stosownym 
wnioskiem do zatwierdzenia przez Organ zarządzający ruchem drogowym; 44) Prowadzenie 
w razie konieczności w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań 
archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów; 
45) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót; 46) Skompletowanie i przedstawienie 
Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
odbioru robót, w tym Inwentaryzacji geodezyjno- powykonawczej. § 3. PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona 
sam/sam, za wyjątkiem robót w zakresie ………........, które zostaną wykonane przy udziale 
podwykonawcy/ów. 2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (kompletny z 
załącznikami) oraz projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 
powinna stanowić w szczególności, iż: 1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 2) przedmiotem Umowy o 
podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub 
usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą; 3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, w 
zakresie jakim można je powierzyć podwykonawcy, zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 
STWiORB, przedmiarze robót oraz SIWZ; 4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie 
krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego; 5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem 
zdolności technicznej lub zawodowej odpowiadającej, proporcjonalnie, zdolnościom 
technicznym lub zawodowym wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; 
dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej 



części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi 
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające zdolności techniczne lub 
zawodowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz 
informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły 
załącznik do umowy; 6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do 
przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 
dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo; 7) Podwykonawca zobowiązany jest do 
zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia pracowników na umowę o pracę. 4. 
Niezależnie od postanowień ust. 3, projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót 
budowlanych zawarty pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą oraz podwykonawcy z 
dalszym podwykonawcą powinien określać: 1) Dokładne oznaczenie stron umowy z 
podaniem adresów stron i numeru rachunku bankowego podwykonawcy; 2) Oświadczenie 
podwykonawcy, iż zapoznał się z warunkami umowy zawartej pomiędzy zamawiającym, a 
Wykonawcą; 3) Zakres robót objętych umową o podwykonawstwo; 4) Termin wykonania; 5) 
Zasady odbioru robót; 6) Zapis, że przy odbiorach robót przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez 
Zamawiającego oraz kierownik budowy; 7) Zapis o obowiązku złożenia przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu należnego 
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oświadczenia, że otrzymał należne mu 
wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia w terminie 
w całości lub części o obowiązku niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym 
fakcie wraz z niezapłaconymi fakturami. 5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać 
postanowień: 1) Uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 2) 
Uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 6. 
Zamawiający w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zgłasza 
pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane. 7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 8. 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 9. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania umowy zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w 
przypadkach gdy: 1) Nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; 2) Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 
pkt 1. 10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 
jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości 
większej niż 50 000,00 zł. 11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 lit. a, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym 



niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 12. 
Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 13. W 
przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą 
wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające 
dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. 14. Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 15. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 16. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty 
Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 14. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których 
mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 1) Nie 
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; 2) 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; 3) Dokonać bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 19. Równowartość kwoty zapłaconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, 
Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 20. Jakakolwiek przerwa w 
realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych. 
21. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
22. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy PZP, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 
wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i 
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany 
jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazywania informacji na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych. § 4. TERMINY REALIZACJI I ODBIORY 1. Wykonawca 
wykona całość przedmiotu zamówienia, nie później niż do dnia: 31 października 2020 r. 2. 
Termin przekazania placu budowy – nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 3. Termin 
rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, Strony określają na dzień podpisania 
niniejszej Umowy. 4. Realizacja poszczególnych prac składających się na przedmiot umowy 
winna następować zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym 



załącznik do niniejszej umowy. 5. Termin przekazania zamawiającemu operatu 
kolaudacyjnego powykonawczego, najpóźniej w ciągu 7 dni przed datą odbioru końcowego, 
wyznaczonego przez zamawiającego. 6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy odbiorowi 
podlegać będą roboty budowlane zanikające i ulegające zakryciu oraz roboty wykonane w 
danym okresie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo -finansowym. 7. Odbiór Przedmiotu 
Umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie Protokołu odbioru końcowego robót. 8. 
Za datę zakończenia robót Zamawiający uzna datę podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru końcowego robót przez obie strony. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest na dzień 
podpisania protokołu technicznego odbioru robót przekazać Zamawiającemu zgłoszenia 
inwentaryzacji wykonanych robót do jednostki geodezyjnej Starostwa Powiatowego w 
Nowym Dworze Gdańskim. 9. Protokół odbioru końcowego robót, zostanie sporządzony 
przez Strony po wykonaniu składających się na Przedmiot niniejszej Umowy robót 
budowlanych, przed dokonaniem zawiadomienia o zakończeniu budowy, zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami prawa. 10. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz robót wykonanych w danym terminie Wykonawca będzie zgłaszał 
Zamawiającemu w formie pisemnej. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru tych 
robót w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 11. Wykonawca zgłosi gotowość do 
odbioru końcowego robót poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy 
oraz odrębnym pismem skierowanym do Zamawiającego. 12. Zamawiający wyznaczy termin 
końcowego odbioru robót w ciągu 14 dni od daty jego zgłoszenia przez Wykonawcę. 13. 
Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od daty 
zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. 14. Wykonawca, winien skompletować i przedłożyć 
Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem czynności odbiorowych wszelkie 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania poszczególnych elementów 
składających się Przedmiot Umowy. 15. Odbiór robót, o którym mowa powyżej, dokonany 
zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 16. W 
przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w ramach przeprowadzanych 
odbiorów, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do usunięcia ich przyczyn w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 17. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie 
postanawiają, że potwierdzeniem zakończenia realizacji danych prac składających się na 
Przedmiot Umowy będzie Protokół odbioru końcowego robót, podpisany bez zastrzeżeń. 18. 
Żadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy z 
jakiegokolwiek jego zobowiązania wynikającego z Umowy. 19. W przypadku gdy uzyskanie 
wymaganych na mocy niniejszej Umowy decyzji administracyjnych wymagać będzie - z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - zmiany, uzupełnienia itp. dokumentacji 
projektowej bądź robót zrealizowanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do 
ich zmiany, uzupełnienia itp. w ramach należnego mu wynagrodzenia, o którym mowa § 6 
umowy. Postanowienia niniejszej Umowy znajdą wówczas odpowiednie zastosowanie. § 5. 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na 
wykonane roboty oraz na zamontowane urządzenia/materiały. 2. Wykonawca udziela 
Zamawiającemu Gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ………… miesięcy licząc 
od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy, niezależnie od materiałów/urządzeń na które 
obowiązuje gwarancja jakości udzielona przez producenta. 3. W okresie gwarancyjnym, 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego i nieodpłatnego usuwania wad i usterek 
ujawnionych po dokonanym odbiorze końcowym oraz do konserwacji i serwisu 
zamontowanych urządzeń. 4. O ujawnieniu wad i usterek Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę na piśmie, określając, o ile to konieczne, termin i miejsce oględzin. Istnienie wad 
i usterek stwierdza się protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego upoważniać będzie Zamawiającego do sporządzenia 



protokołu oględzin jednostronnie. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do 
usunięcia ujawnionych wad i usterek niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Usunięcie wad i usterek winno zostać stwierdzone przez Strony 
protokolarnie. 6. Bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad i usterek, a także nie przystąpienie przez Wykonawcę do ich usunięcia w 
terminie 14 dni od sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, uprawniać 
będzie Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, osobie 
trzeciej, bez konieczności uzyskania przez Zamawiającego upoważnienia sądowego w tym 
zakresie. 7. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji, 
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne i prawne na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa. 8. Nie później niż 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, Strony 
przystąpią do Ostatecznego przeglądu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i 
usterki zostaną przez Wykonawcę usunięte zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. § 
6. WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 1. W zamian za należytą i 
terminową realizację niniejszej Umowy, Zamawiający zobowiązuje się uiścić na konto 
Wykonawcy nr ………………………………., wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
wartość netto - ……………….. złotych; podatek VAT 23 % ……………….. złotych wartość 
brutto - ……………….. złotych; słownie: brutto ………...………………………złotych. 2. 
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę po wykonaniu zamówienia. 3. Faktura może być wystawiona dopiero po 
zakończeniu i odbiorze robót. 4. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do faktury „Protokołu 
końcowego odbioru robót, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony 
przez Inwestora. 5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany ust.1, w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury Zamawiającemu. 6. Załącznikami do faktury VAT warunkującymi 
wypłatę, o której mowa powyżej, winny być kopie faktur wystawionych przez 
Podwykonawców (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Podwykonawców), wraz z 
dowodami ich opłacenia oraz oświadczeniami Podwykonawców o otrzymaniu należnych im 
kwot z tytułu robót objętych fakturą wystawioną przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
oraz, że kwoty te wyczerpują wszelkie ich roszczenia związane z realizacją Przedmiotu 
niniejszej Umowy. 7. Wynagrodzenie, zostanie przelane na podstawie prawidłowo 
wystawionej pod względem formalno - rachunkowym faktury, według wzoru: Nabywca 
(podatnik): Powiat Nowodworski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór 
Gdański, NIP 579-22-31-171. Odbiorca (płatnik): Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze 
Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański. 8. Faktura 
powinna w rubryce: „Nazwa towaru/usługi” zawierać opis: „Robota budowlana część nr 
…pn. „……………………………..”, zgodnie z Umową z dnia….. nr ….” . 9. Za datę zapłaty 
faktury VAT, uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 10. 
Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa powyżej, obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją niniejszej Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 11. Należności będą regulowane z 
konta Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany w 
ust. 1. 12. Zmiana rachunku bankowego wymaga zawarcia stosownego aneksu do umowy. 13. 
Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych. § 7. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ustalone w wysokości 5 % wynagrodzenia 
(ceny brutto), określonego w § 6 ust. 1, tj. kwotę: ………………….. zł (słownie: 
……………), służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 



umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy zostało wniesione w 
formie ………………. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik do 
niniejszej Umowy. 3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP, 
wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 4. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo ZP. 5. Jeżeli okres na jaki ma zostać 
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten 
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 
jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia 
nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał robót budowlanych w 
terminie wynikającym z umowy lub wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą 
starannością, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty 
stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 8. Pod warunkiem należytego wywiązania się przez 
Wykonawcę z niniejszej Umowy, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym 
mowa w ust. 1 powyżej, zostanie zwolnione w następujący sposób: 1) 70% kwoty, o której 
mowa w ust. 1 powyżej, tj. ………………. (słownie: ……………….) złotych, stanowiące 
zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia realizacji Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za wykonaną należycie, 
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, 2) 30% kwoty, o której mowa w ust. 1 
powyżej, tj. ………………. (słownie: ……………….) złotych, stanowiące zabezpieczenie 
pokrycia roszczeń w ramach rękojmi, zostanie zwolnione nie później niż w terminie 15 dni od 
zakończenia okresu rękojmi za wady. 9. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w 
pieniądzu, zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy Zamawiający zwróci 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10. Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które 
zabezpiecza zabezpieczenie stanie się wymagalne, wówczas Zamawiający jest uprawniony 
zaspokoić to roszczenie z zabezpieczenia, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego 
Wykonawcy na zadośćuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu się z zabezpieczenia 
Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. § 8. KARY UMOWNE 1. Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) Za 
zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5%., za każdy dzień zwłoki; 2) Za 
zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad i usterek lub wymiany rzeczy na wolną od wad i 
usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6, za każdy dzień 
zwłoki, nie więcej jednak niż 100% wynagrodzenia o którym mowa w § 6 umowy; 3) Za 
zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w odbiorze końcowym w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6, za każdy dzień liczony od upływu terminu 
wyznaczonego przez zamawiającego, nie więcej jednak niż 100% wynagrodzenia o którym 
mowa w § 6 umowy; 4) Za przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6, za każdy dzień przerwy 
trwającej dłużej niż 5 dni roboczych i nie zaakceptowanej przez zamawiającego, nie więcej 
jednak niż 100% wynagrodzenia o którym mowa w § 6 umowy; 5) Jednorazowo, z tytułu 
niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 11 ust. 1 umowy czynności, Zamawiający 



przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 
wysokości 1.000,00 zł brutto; 6) Jednorazowo, z tytułu odstąpienia od umowy przez 
którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 50 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6, umowy; 7) Za zwłokę z przekazaniu operatu 
kolaudacyjnego powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 umowy, za każdy dzień, nie 
więcej jednak niż 100% wynagrodzenia o którym mowa w § 6 umowy; 8) Jednorazowo, za 
nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu zmian tej umowy w wysokości 20.000,00 zł. 2. Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 6, umowy; 3. Kary umowne nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpi z powodu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa Państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. W powyższym 
przypadku, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy którą do tej pory wykonał. 5. Zapłata lub naliczenie kar umownych 
określonych w niniejszej Umowie, nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego od 
Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość uiszczonych na rzecz 
Zamawiającego lub naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych. 6. Kara umowna 
płatna będzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania jej zapłaty 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na tymże żądaniu. 7. Za dzień 
zapłaty kar umownych Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 8. 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku powstania zobowiązań z tytułu kar 
umownych, mogą one zostać potrącone z kwot należnych Wykonawcy na mocy niniejszej 
Umowy i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 9. Wykonawca zobowiązany jest 
także zwrócić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość wszelkiego rodzaju 
podatków, kar pieniężnych, grzywien, odszkodowań i innych należności lub opłat nałożonych 
na Zamawiającego na skutek zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, przy pomocy 
których wykonuje on czynności wynikające z niniejszej Umowy albo którym wykonanie tych 
umów powierza. Pozostałe zapisy niniejszego paragrafu znajdą wówczas odpowiednie 
zastosowanie. § 9. PRZEDSTAWICIELE STRON 1. Osobą upoważnioną do kontaktów z 
Wykonawcą w imieniu Zamawiającego jest: imię i nazwisko: Arkadiusz Gorczyński, adres do 
korespondencji: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen Władysława 
Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel.: (55) 247 36 68 wew. 104, adres email: 
a.gorczynski@nowydworgdanski.pl 2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów 
z Zamawiającym oraz zarządzania wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawcy jest: imię i 
nazwisko: ………………………….. adres do korespondencji: ………………………….. tel.: 
.............................. fax.: .............................. adres email: .............................. 3. Wszelka 
korespondencja przekazywana w ramach niniejszej Umowy, winna być sporządzona na 
piśmie. 4. Strony dopuszczają także możliwość kontaktu telefonicznego, o ile jednocześnie 
stosowne zawiadomienie zostanie sporządzone na piśmie i skutecznie doręczone. 5. Uzgadnia 
się, iż zawiadomienia stają się skuteczne, po ich doręczeniu przez pocztę, albo w dniu 
osobistego doręczenia bądź przesłania faksem lub korespondencją e-mailową potwierdzoną 
przez odbierającego, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy. 6. W 
przypadku zmiany danych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są w terminie 7 dni 
powiadomić drugą Stronę o ich zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia, 
korespondencja wystosowana zgodnie z danymi dotychczasowymi będzie uznana za 



doręczoną po upływie 5 dni od dnia jej wystosowania. § 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. 
Zamawiającemu, niezależnie od innych przyczyn uprawniających do odstąpienia od umowy 
przewidzianych prawem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 1) Wykonawca 
nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy; 2) Wykonawca 
przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej 
niż 30 dni; 3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 
niezgodny z niniejszą umową, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do realizowania 
robót zgodnie z umową; 4) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi 
zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części; 5) W wypadku złożenia do sądu przez 
Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia postępowania likwidacyjnego. 2. 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie. 3. W 
przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie 
obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy 
lub przerwanie robót, jeżeli odstąpienie od umowy lub przerwanie robót nastąpi w związku z 
interesem publicznym koszty ponoszone są po połowie; 2) Wykonawca niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone. 4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, obowiązany jest do 
przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy, protokołem, ze wskazaniem ilości i jakości prac dotychczas 
wykonanych. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu 
poniesionych strat w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. § 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE 
UMOWY O PRACĘ 1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący: prace 
ziemne, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni, zagęszczanie podłoża będą w okresie 
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zmianami). 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 
1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i 
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie 
realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 1) Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 
wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) 
Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 



zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako ,,RODO", (t.j. w szczególności 
bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) 
Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) Poświadczoną za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia „RODO”. 4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy 
pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co 
najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem 
wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie 
osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem 
tych osób do wykonywania prac. § 12. ZMIANY UMOWY 1. Wszelkie zmiany zawartej 
umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Oprócz przypadków, 
o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 
ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) Zmiana terminu realizacji umowy 
jest dopuszczalna: a) Gdy wykonanie przedmiotu Umowy w określonym terminie nie leży w 
interesie Zamawiającego; b) W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, 
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy w założonym terminie. Zamawiający 
dopuszcza taką sytuację tylko w sytuacji gdy ww. zmiany obowiązujących przepisów prawa, 
były niemożliwe do przewidzenia do upływu terminu składania oferty; c) W przypadku 
następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych 
przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i 
o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością; d) 
W przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do 
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności 
typu: siła wyższa, e) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie możliwych do 
przewidzenia, nie ujętych w dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia, a 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; f) W przypadku wystąpienia 
nietypowych i incydentalnych zjawisk pogodowych – z uwagi na fakt, iż Polska leży w strefie 



klimatu umiarkowanego i naturalnymi zjawiskami pogodowymi są opady deszczu, burze, 
śnieg i mróz, które występują cyklicznie, Zamawiający określa odstępstwo w postaci zjawisk 
pogodowych typu huragan; orkan; oberwanie chmury; powódź; pożar i innych o 
nadzwyczajnej sile i nietypowym charakterze, które mogą być podstawą do zmiany terminu 
realizacji inwestycji. Opady deszczu, śniegu, ujemne temperatury i przymrozki są zjawiskami 
normalnymi powszechnie występującymi i Wykonawca powinien je uwzględnić na etapie 
podpisywania umowy. Wykonawca podejmujący się prac powinien założyć występowanie 
niekorzystnych warunków pogodowych lub dostosować sprzęt i technologię do warunków 
pogodowych. Typowo niekorzystne warunki pogodowe nie stanowią, zdaniem 
zamawiającego przeszkody w zakresie wykonania umowy. O interpretacji zdarzenia „siły 
wyższej”, i ewentualnym uznaniu zmiany terminu wykonania robót z tego powodu będzie 
decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku 
Wykonawcy; g) W przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego 
żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania 
zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ 
administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie 
robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych; h) W przypadku 
wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji 
projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 
niezbędną wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie 
przedłużenia terminu realizacji; i) W przypadku wykopalisk archeologicznych 
uniemożliwiających wykonywanie robót, j) W przypadku znalezienia na terenie budowy 
przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin 
usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót, k) W sytuacji, gdy Zamawiający nie 
będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy przez okres 30 dni od 
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z powodu nie otrzymania zaliczki w 
terminie lub braku środków finansowych na rachunku Zamawiającego z przeznaczeniem na 
realizację tego zamówienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega 
przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni. l) W przypadku wystąpienia 
konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian, powodujących wstrzymanie 
lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia 
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z 
właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez 
właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może 
skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie; m) 
W zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności wykonania robót, o których mowa w 
art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy PZP; n) W przypadku zaistnienia zmian powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia; 2) Zmiany osobowe w zakresie osób wymienionych w umowie przy 
pomocy, których Wykonawca realizują przedmiot umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub 
inne zdarzenie losowe). Zmiana którejkolwiek z osób, wskazanych do kierowania robotami w 
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 
piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, 
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 
kwalifikacji i doświadczenia osób, wymaganego postanowieniami SIWZ. Wykonawca musi 



przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym 
skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w 
realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót; 3) Zmiany organizacji spełnienia 
świadczenia w zakresie zmiany szczegółowego harmonogramu wykonania przedmiotu 
umowy; 4) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a) W przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę; b) W przypadku rezygnacji 
z wykonywania pewnych robót przewidzianych w Dokumentacji projektowej („robót 
zaniechanych”). Sposób obliczenia kwoty wartości tych robót, która zostanie potrącona 
Wykonawcy, będzie następujący: − w przypadku odstąpienia od całego elementu robót 
określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym nastąpi odliczenie 
wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu 
umowy; − w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w 
harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym obliczenie niewykonanej części tego 
elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego 
stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona 
wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy; − w 
przypadku, gdy przedstawiony sposób wyliczenia nie pozwoli określić dokładnie wartości 
robót niewykonanych dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego 
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o 
odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, 
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. 5) Pozostałe 
zmiany: a) Wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie; b) Zmiany albo 
rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. W takim przypadku Wykonawca 
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy PZP, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu; c) Zmiana przez 
Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) Zmiany w wyniku 
wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością 
zmiany technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego; e) Zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia może 
zastąpić nowy Wykonawca jeżeli: − umowa zostanie zawarta na podstawie postanowień 
umownych; − Wykonawca połączył się z innym Wykonawcą o ile nowy Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz 
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; − nastąpił podział, przekształcenie, 
upadłość, restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 
zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 
zmian umowy; − Zamawiający przejął zobowiązania Wykonawcy względem jego 
podwykonawców. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt lit. a 
Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie 
płatności wynikających z faktur/rachunków wystawionych po wejściu w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy 
po zmianie umowy. 4. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków generujących 



dopuszczoną prawem zmianę zapisów umowy, wyznaczy datę podpisania stosownego aneksu 
do umowy. 5. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych związanych z obsługą 
administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany 
danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 6. 
Wskazanie powyższych okoliczności umożliwiających uzgodnienie zmian umowy nie 
stanowią dla Zamawiającego przesłanek obligatoryjnych. § 13. ROBOTY DODATKOWE 1. 
W przypadku zmian niniejszej umowy wynikających z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, t. j. 
konieczności zlecenia Wykonawcy wykonania „Robót dodatkowych”, wykraczających poza 
przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), strony ustalają następujące 
zasady ich realizacji i rozliczania: 1) Rozpoczęcie wykonywania „Robót dodatkowych,” 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, może nastąpić po opracowaniu stosownej 
dokumentacji projektowej oraz podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniającego umowę 
w tym zakresie; 2) Podstawą do podpisania aneksu będzie: a) Kosztorys ofertowy wykonany 
przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w oparciu o 
następujące założenia: − ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „Kosztorysu 
ofertowego”, a ilość wykonanych w tym okresie robót z książki obmiaru; − wystąpią roboty, 
na które nie określono w „Kosztorysie ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, których nie 
można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na 
podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w 
oparciu o następujące założenia: • ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną 
przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; • 
jeżeli nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy jak powyżej, brakujące 
ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za 
okres ich wybudowania; • podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte 
w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje 
Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w 
KNR-ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena 
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. b) Protokół konieczności 
wykonania robót dodatkowych, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
strony umowy, zawierający uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o 
których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP; 2. Rozliczenie „robót dodatkowych”, 
wykraczających poza określenie „przedmiotu zamówienia podstawowego”, których 
Zamawiający może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, czyli robót, o 
których mowa w niniejszym paragrafie, odbywało się będzie fakturami wystawionymi po ich 
wykonaniu i odbiorze, nie częściej niż w okresach miesięcznych. 3. Faktury regulowane będą 
w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. § 14. 
POTENCJAŁ WYKONAWCY 1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy 
zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, 
wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 
Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do 
realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że 
podmiot trzeci: .............................................. na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub 
doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 
przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu 
trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego). 4. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy 
przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie 



Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, 
posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 5. 
Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy § 15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
WYKONAWCY 1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, do chwili odbioru robót 
Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 
trzecich za wszystkie szkody na osobie i mieniu powstałe na tym terenie w wyniku lub w 
związku z realizacją zamówienia. W ramach powyższego Wykonawca ponosi pełne ryzyko 
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujących się na terenie budowy urządzeń, sprzętu, 
materiałów budowlanych lub innych materiałów. 2. Wykonawca przedłoży przed 
podpisaniem umowy Dokument ubezpieczenia potwierdzający, że ubezpieczył na własny 
koszt budowę i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkód i strat 
materialnych polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), określonych w 
ust. 4, a także od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, które 
mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym - z ruchem 
pojazdów mechanicznych, na placu budowy lub w jego sąsiedztwie. 3. Suma ubezpieczenia, o 
którym mowa powyżej będzie nie niższa niż pełna wartość wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 6 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna musi 
odpowiadać wysokości możliwych roszczeń z tytułu potencjalnych szkód (na mieniu lub 
osobie), jakie mogą powstać w związku z realizacją prac i nie powinna być niższa niż 50 % 
pełnej wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 6 niniejszej umowy. 4. Ubezpieczenie, o 
którym mowa w ust. 2 powyżej winno obejmować przede wszystkim roboty budowlane i 
montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, maszyny, narzędzia i materiały budowlane 
wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, a 
także Wykonawcę oraz podwykonawców zatrudnionych do realizacji umowy. 5. Wykonawca 
zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia podpisania 
przez strony protokołu odbioru końcowego. W tym celu Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu Dokument ubezpieczenia ważny na okres prowadzenia robót budowlanych w 
terminie do 3 dni przed datą rozpoczęcia robót. 6. Zamawiający i Wykonawca będą 
przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających z przedłożonych przez Wykonawcę 
dokumentów ubezpieczenia. 7. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o 
którym mowa w ust. 2-5 powyżej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiający w 
terminie 5 dni roboczych od daty powzięcia tych informacji będzie upoważniony do 
odstąpienia od całej lub odpowiedniej części umowy, albo do zawarcia stosownego 
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do 
obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić 
z kwot należnych Wykonawcy. § 16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 1. Zamawiający 
wymaga aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy dla jednej i 
wszystkich szkód. 2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy 
ubezpieczenia przez cały okres wykonywania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w 
tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w 
tym dowody opłacenia składek. W przypadku nieutrzymania ciągłości ubezpieczenia 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach 
treści zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od 



dnia ich wejścia w życie. 4. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody 
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w 
związku z realizacją przedmiotu zamówienia w czasie od daty podpisania umowy do 
zakończenia przedmiotu zamówienia. § 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa i 
spory z niej wynikające podlegają prawu polskiemu. 2. Wszelkie zmiany postanowień 
niniejszej Umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy PZP i wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 4. W sprawach 
nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy: 1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny; 2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 3) Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. Wszelkie spory mogące wynikać w 
związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. Właściwość miejscowa sądu dla siedziby Zamawiającego jest 
również zachowana w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze 
stron, jej wypowiedzenia, bezskuteczności bądź nieważności, unieważnieniu bądź uznania za 
bezskuteczną przez odpowiednie sądy bądź inne organy władzy, a także innych przypadków 
przewidzianych prawem powodujących upadek mocy wiążącej Umowy. 6. Niniejsza Umowa 
została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 1 dla 
Zamawiającego.  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
Zamawiający będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie 
zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
wartości oferty brutto (dotyczy wszystkich części). 2. Wykonawca zobowiązany będzie 
wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 3. Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, (z tym, że poręczenie kasy 
jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, późn. zmianami). 4. Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Żuławski Bank Spółdzielczy nr rachunku nr 43-8306-0003-0000-4734-2000-
0120. 5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać 
następujące elementy: 1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres); 2) Nazwę Beneficjenta 
(Zamawiającego); 3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela; 4) Określać wierzytelność, która ma 
być zabezpieczona gwarancją; 5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego 
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na każde żądanie zapłaty, w terminie do 
14 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy 
Wykonawca: a) Nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy, b) 
Wykonał nienależycie przedmiot umowy. 6) Sformułowanie oświadczenia Gwaranta, że 
jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków umowy pomiędzy Wykonawcą 
a Beneficjentem nie zwalnia Gwaranta od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej 
gwarancji i tym samym Gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania go o tego typu 
zmianie. 6. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełniania 
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 
W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź 
posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie 
wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Z chwilą zaistnienia przynajmniej 
jednego z wymienionych w pkt 5 ppkt 5 lit. a) i b) przypadków, Zamawiający wystąpi do 



Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy. 8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może 
wnioskować o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 9. W trakcie realizacji 
umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 
których mowa w pkt 3, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być dokonywana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 10. Zamawiający 
zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane na podstawie potwierdzonego przez 
Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego. 11. Pozostałe 30% Zamawiający 
pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający zwróci tą 
kwotę nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wa  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
ZMIANY UMOWY 1. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności. 2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 
ustawy PZP, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza 
możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 
następujących okoliczności: 1) Zmiana terminu realizacji umowy jest dopuszczalna: a) Gdy 
wykonanie przedmiotu Umowy w określonym terminie nie leży w interesie Zamawiającego; 
b) W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwiających wykonanie 
przedmiotu Umowy w założonym terminie. Zamawiający dopuszcza taką sytuację tylko w 
sytuacji gdy ww. zmiany obowiązujących przepisów prawa, były niemożliwe do 
przewidzenia do upływu terminu składania oferty; c) W przypadku następstwa działania 
organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów 
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych 
wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania 
przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. 
okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile 
opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością; d) W 
przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do 
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności 
typu: siła wyższa, e) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie możliwych do 
przewidzenia, nie ujętych w dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia, a 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; f) W przypadku wystąpienia 
nietypowych i incydentalnych zjawisk pogodowych – z uwagi na fakt, iż Polska leży w strefie 
klimatu umiarkowanego i naturalnymi zjawiskami pogodowymi są opady deszczu, burze, 
śnieg i mróz, które występują cyklicznie, Zamawiający określa odstępstwo w postaci zjawisk 
pogodowych typu huragan; orkan; oberwanie chmury; powódź; pożar i innych o 
nadzwyczajnej sile i nietypowym charakterze, które mogą być podstawą do zmiany terminu 
realizacji inwestycji. Opady deszczu, śniegu, ujemne temperatury i przymrozki są zjawiskami 
normalnymi powszechnie występującymi i Wykonawca powinien je uwzględnić na etapie 
podpisywania umowy. Wykonawca podejmujący się prac powinien założyć występowanie 
niekorzystnych warunków pogodowych lub dostosować sprzęt i technologię do warunków 
pogodowych. Typowo niekorzystne warunki pogodowe nie stanowią, zdaniem 



zamawiającego przeszkody w zakresie wykonania umowy. O interpretacji zdarzenia „siły 
wyższej”, i ewentualnym uznaniu zmiany terminu wykonania robót z tego powodu będzie 
decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku 
Wykonawcy; g) W przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego 
żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania 
zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ 
administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie 
robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych; h) W przypadku 
wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji 
projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 
niezbędną wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie 
przedłużenia terminu realizacji; i) W przypadku wykopalisk archeologicznych 
uniemożliwiających wykonywanie robót, j) W przypadku znalezienia na terenie budowy 
przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin 
usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót, k) W sytuacji, gdy Zamawiający nie 
będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy przez okres 30 dni od 
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z powodu nie otrzymania zaliczki w 
terminie lub braku środków finansowych na rachunku Zamawiającego z przeznaczeniem na 
realizację tego zamówienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega 
przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni. l) W przypadku wystąpienia 
konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian, powodujących wstrzymanie 
lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia 
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z 
właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez 
właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może 
skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie; m) 
W zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności wykonania robót, o których mowa w 
art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy PZP; n) W przypadku zaistnienia zmian powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia; 2) Zmiany osobowe w zakresie osób wymienionych w umowie przy 
pomocy, których Wykonawca realizują przedmiot umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub 
inne zdarzenie losowe). Zmiana którejkolwiek z osób, wskazanych do kierowania robotami w 
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 
piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, 
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 
kwalifikacji i doświadczenia osób, wymaganego postanowieniami SIWZ. Wykonawca musi 
przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym 
skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w 
realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót; 3) Zmiany organizacji spełnienia 
świadczenia w zakresie zmiany szczegółowego harmonogramu wykonania przedmiotu 
umowy; 4) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a) W przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę; b) W przypadku rezygnacji 
z wykonywania pewnych robót przewidzianych w Dokumentacji projektowej („robót 



zaniechanych”). Sposób obliczenia kwoty wartości tych robót, która zostanie potrącona 
Wykonawcy, będzie następujący: − w przypadku odstąpienia od całego elementu robót 
określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym nastąpi odliczenie 
wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu 
umowy; − w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w 
harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym obliczenie niewykonanej części tego 
elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego 
stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona 
wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy; − w 
przypadku, gdy przedstawiony sposób wyliczenia nie pozwoli określić dokładnie wartości 
robót niewykonanych dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego 
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o 
odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, 
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. 5) Pozostałe 
zmiany: a) Wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie; b) Zmiany albo 
rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. W takim przypadku Wykonawca 
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy PZP, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu; c) Zmiana przez 
Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) Zmiany w wyniku 
wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością 
zmiany technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego; e) Zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia może 
zastąpić nowy Wykonawca jeżeli: − umowa zostanie zawarta na podstawie postanowień 
umownych; − Wykonawca połączył się z innym Wykonawcą o ile nowy Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz 
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; − nastąpił podział, przekształcenie, 
upadłość, restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 
zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 
zmian umowy; − Zamawiający przejął zobowiązania Wykonawcy względem jego 
podwykonawców. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt lit. a 
Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie 
płatności wynikających z faktur/rachunków wystawionych po wejściu w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy 
po zmianie umowy. 4. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków generujących 
dopuszczoną prawem zmianę zapisów umowy, wyznaczy datę podpisania stosownego aneksu 
do umowy. 5. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych związanych z obsługą 
administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany 
danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 6. 
Wskazanie powyższych okoliczności umożliwiających uzgodnienie zmian umowy nie 
stanowią dla Zamawiającego przesłanek obligatoryjnych.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  



 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2020-06-15, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> Polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
Część 
nr:  1 Nazwa:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G na długości 750 m, w 

miejscowości Kępki; 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Opis Części nr I. 1. Lokalizacja Części nr I: inwestycja znajduje się na terenie 
Powiatu nowodworskiego, w ciągu drogi powiatowej nr 2345G na długości 750 m w 
miejscowości Kępki. 2. Przedmiot zamówienia Części nr I, obejmuje wykonanie: 1) Remont 
istniejącej nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych płyt typu MON jezdni głównej o 
łącznej długości 750 m polegający na wykonaniu bezpośrednio nakładki bitumicznej tj. 
ułożeniu nowych warstw nawierzchni: bitumicznej wiążącej, siatki wzmacniającej i 
bitumicznej warstwy ścieralnej; 2) Utwardzenie obustronnie poboczy o szerokości min. 0,75 
m z kruszywa łamanego; 3) Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych; 
4) Wykonania poszerzenia jezdni („mijanek”); 5) Regulacja wysokościowa istniejących 
nawierzchni na połączeniu z elementami projektowanymi. 3. Prace budowlane należy 
wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do SIWZ. 
4. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
na czas budowy sporządzonym przez Wykonawcę a także zgodnie z harmonogramem 
uzgodnionym z Zamawiającym. Oprócz zakresu robót, które ujęto w opisie technicznym, 
części rysunkowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robót należy wykonać 
niezbędne prace związane z realizacją niniejszego zadania, które wykonawca powinien ująć w 
cenie oferty, w tym między innymi: 1) Geodezyjną inwentaryzację stanu istniejącego w celu 
lokalizacji projektowanych robót w granicach działek będących w dysponowaniu 
Zamawiającego, istniejących spadków podłużnych i poprzecznych jezdni, rzędnych terenu 
pod realizację robót; 2) Wykonanie i dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu 
tymczasowej organizacji ruch na czas prowadzenia robót; 3) W przypadku odkrycia 



istniejącego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie odkrytej infrastruktury; 4) 
Wykopy poniżej 30 cm istniejącego terenu oraz w obrębie istniejącej infrastruktury należy 
wykonywać w sposób ręczny w celu eliminacji uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, które 
może wystąpić jako niezinwentaryzowane na mapie; 5) Geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą przez uprawnionego geodetę wraz z zarejestrowaniem jej w ośrodku 
właściwej jednostki geodezyjnej; 6) Wszystkie materiały z rozbiórek, których nie 
przewidziano do ponownego wbudowania lub zwrotu do Zamawiającego wykonawca ma 
obowiązek wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt; 7) 
Wykonawca po wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia opracuje i przekaże 
Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej 
(teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyższa niż AutoCad 
2013, pliki tekstowe – Word lub Open Office oraz w formacie PDF; 8) Dodatkowo należy 
uwzględnić prace ziemne oraz rozbiórkowe. 5. Rozwiązania techniczne zostały zawarte w 
opracowaniu projektowym. 6. W czasie robót należy zapewnić przejazd mieszkańcom oraz 
służbą ratunkowym i komunalnym. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany 
jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót, stanowiących załączniki do SIWZ. 8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie 
z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 9. W przypadku użycia w 
dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu 
zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są 
przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny 
wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawcy robót przysługuje prawo do ich zastąpienia 
przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznym pod 
warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący 
materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich 
zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: 
właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Przed wbudowaniem 
materiałów Wykonawca zwróci się z wnioskiem materiałowym zawierającym nazwę wyrobu 
oraz podstawowe parametry jak również rysunkiem technicznym wskazującym przekroje 
poprzeczne po zmianie do inspektora nadzoru o zatwierdzenie danego wyrobu budowlanego 
do wbudowania. Zatwierdzenie proponowanych zmian następuje w momencie 
zaakceptowania ich przez inspektora nadzoru, projektanta oraz Zamawiającego. Bez 
akceptacji Wykonawca nie ma prawa wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizacji 
zamówienia. 10. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników 
bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót: prace ziemne, wykonanie podbudów, 
wykonanie nawierzchni, zagęszczanie podłoża z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne 
funkcje w budownictwie. 11. Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które 
zostaną wymienione w wykazie pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem realizacji prac. 12. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na 
umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących 
zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarty 
został w projekcie umowy.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45233220-7 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  



Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 60,00 
Okjres gwarancji 40,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 
nr:  2 Nazwa:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G na długości 990 m, w 

miejscowości Łaszka; 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:1. Lokalizacja Części nr II: inwestycja znajduje się na terenie Powiatu 
nowodworskiego, w ciągu drogi powiatowej nr 2316G na długości 990 m, w miejscowości 
Łaszka. 2. Przedmiot zamówienia Części nr II, obejmuje wykonanie: 1) Remont istniejącej 
nawierzchni bitumicznej jezdni głównej o łącznej długości 990 m polegający na sfrezowaniu 
istniejącej nawierzchni bitumicznej na części odcinka na głębokość do 4 cm z nadaniem 
profilu poprzecznego i podłużnego jezdni, wykonaniem poszerzeń do szerokości nawierzchni 
5,0 m oraz ułożeniu nowych warstw nawierzchni: bitumicznej wiążącej, siatki wzmacniającej 
i bitumicznej warstwy ścieralnej; 2) Utwardzenie obustronnie poboczy o szerokości min. 0,75 
m z kruszywa łamanego; 3) Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych; 
4) Regulacja wysokościowa istniejących nawierzchni na połączeniu z elementami 
projektowanymi; 5) Wykonanie oznakowania poziomego krawędziowego na obiekcie 
mostowym; 6) Montaż dodatkowego oznakowania pionowego; 7) Przestawienie istniejącego 
oznakowania pionowego; 8) Montaż przepustów Ø 50 cm pod zjazdami wraz z umocnieniem 
wlotów i wylotów. 3. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją 
projektową, która stanowi załącznik do SIWZ. 4. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy sporządzonym przez 
Wykonawcę a także zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. Oprócz 
zakresu robót, które ujęto w opisie technicznym, części rysunkowej, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarach robót należy wykonać niezbędne prace związane z realizacją niniejszego 
zadania, które wykonawca powinien ująć w cenie oferty, w tym między innymi: 1) 
Geodezyjną inwentaryzację stanu istniejącego w celu lokalizacji projektowanych robót w 
granicach działek będących w dysponowaniu Zamawiającego, istniejących spadków 
podłużnych i poprzecznych jezdni, rzędnych terenu pod realizację robót; 2) Wykonanie i 
dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu tymczasowej organizacji ruch na czas 
prowadzenia robót; 3) W przypadku odkrycia istniejącego uzbrojenia odpowiednie 
zabezpieczenie i oznakowanie odkrytej infrastruktury; 4) Wykopy poniżej 30 cm istniejącego 
terenu oraz w obrębie istniejącej infrastruktury należy wykonywać w sposób ręczny w celu 
eliminacji uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, które może wystąpić jako 
niezinwentaryzowane na mapie; 5) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przez 
uprawnionego geodetę wraz z zarejestrowaniem jej w ośrodku właściwej jednostki 



geodezyjnej; 6) Wszystkie materiały z rozbiórek, których nie przewidziano do ponownego 
wbudowania lub zwrotu do Zamawiającego wykonawca ma obowiązek wywieźć i 
zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt; 7) Wykonawca po 
wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia opracuje i przekaże Zamawiającemu 
komplet dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz 
elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyższa niż AutoCad 2013, pliki 
tekstowe – Word lub Open Office oraz w formacie PDF. 8) Dodatkowo należy uwzględnić 
prace ziemne oraz rozbiórkowe. 5. Destrukt pochodzący z frezowania istniejącej nawierzchni 
wykonawca robót wywiezie w całości w miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
odległość do 30 km. Koszty wywozu destruktu ponosi wykonawca robót i powinny zostać 
ujęte w cenie jednostkowej za frezowanie na etapie kalkulacji oferty. 6. Rozwiązania 
techniczne zostały zawarte w opracowaniu projektowym. 7. W czasie robót należy zapewnić 
przejazd mieszkańcom oraz służbą ratunkowym i komunalnym. 8. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki do SIWZ. 9. Przedmiot 
zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 10. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki 
towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami 
lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu 
standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawcy robót 
przysługuje prawo do ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej 
równoważnych parametrach technicznym pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów 
technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest 
za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod 
każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i 
montażu). Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca zwróci się z wnioskiem 
materiałowym zawierającym nazwę wyrobu oraz podstawowe parametry jak również 
rysunkiem technicznym wskazującym przekroje poprzeczne po zmianie do inspektora 
nadzoru o zatwierdzenie danego wyrobu budowlanego do wbudowania. Zatwierdzenie 
proponowanych zmian następuje w momencie zaakceptowania ich przez inspektora nadzoru, 
projektanta oraz Zamawiającego. Bez akceptacji Wykonawca nie ma prawa wprowadzania 
jakichkolwiek zmian w realizacji zamówienia. 11. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a 
ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót: prace 
ziemne, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni, zagęszczanie podłoża z wyjątkiem 
osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. 12. Wyżej wymienione prace 
wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie pracowników 
przedstawionym Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac. 13. Szczegółowy 
sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania 
przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z 
tytułu niespełniania tych wymagań zawarty został w projekcie umowy.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45233220-7 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 



4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2020-10-31 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 60,00 
Okres gwarancji 40,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 
nr:  3 Nazwa:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2336G na długości 990 m w 

miejscowości Ostaszewo; 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:1. Lokalizacja Części nr III: inwestycja znajduje się na terenie Powiatu 
nowodworskiego, w ciągu drogi powiatowej nr 2336G na długości 990 m, w miejscowości 
Ostaszewo. 2. Przedmiot zamówienia Części nr II, obejmuje wykonanie: 1) Remont 
istniejącej nawierzchni jezdni głównej lewej połówki jezdni zgodnie z hektometrażem 
przebudowy, z kamienia brukowego wys. 16-18 cm o łącznej długości 990 m polegający 
wykonaniu warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 mm C90/3 średniej grubości 11 cm z nadaniem profilu poprzecznego i podłużnego 
jezdni, oraz ułożeniu nowych warstw nawierzchni: bitumicznej wiążącej, siatki 
wzmacniającej i bitumicznej warstwy ścieralnej. Szerokość lewej połówki jezdni bitumicznej 
3,0 m, spadek poprzeczny 2%; 2) Remont istniejącej nawierzchni jezdni głównej prawej 
połówki jezdni zgodnie z hektometrażem przebudowy, z kruszywa o łącznej długości 990 m 
polegający wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5mm C90/3 średniej grubości 12 cm z nadaniem profilu poprzecznego i podłużnego 
jezdni. Szerokość prawej połówki jezdni z KŁSM 3,0 m, spadek poprzeczny 3%; 3) 
Utwardzenie lewostronnego pobocza jezdni oraz obustronnie poboczy zjazdów o szerokości 
min. 0,75 m z kruszywa łamanego; 4) Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i 
publicznych; 5) Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi dwudzielnymi; 6) 
Regulacja wysokościowa istniejących nawierzchni na połączeniu z elementami 
projektowanymi; 7) Wykonanie oznakowania poziomego w km 0+000; 8) Montaż 
dodatkowego oznakowania pionowego; 9) Montaż przepustów Ø50 cm pod zjazdami wraz z 
umocnieniem wlotów i wylotów; 10) Ułożenie oporników betonowych na końcu 
opracowania. 3. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją 
projektową, która stanowi załącznik do SIWZ. 4. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy sporządzonym przez 
Wykonawcę, a także zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. Oprócz 
zakresu robót, które ujęto w opisie technicznym, części rysunkowej, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarach robót należy wykonać niezbędne prace związane z realizacją niniejszego 
zadania, które wykonawca powinien ująć w cenie oferty, w tym między innymi: 1) 
Geodezyjną inwentaryzację stanu istniejącego w celu lokalizacji projektowanych robót w 
granicach działek będących w dysponowaniu Zamawiającego, istniejących spadków 
podłużnych i poprzecznych jezdni, rzędnych terenu pod realizację robót; 2) Wykonanie i 
dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu tymczasowej organizacji ruch na czas 



prowadzenia robót; 3) W przypadku odkrycia istniejącego uzbrojenia odpowiednie 
zabezpieczenie i oznakowanie odkrytej infrastruktury; 4) Wykopy poniżej 30 cm istniejącego 
terenu oraz w obrębie istniejącej infrastruktury należy wykonywać w sposób ręczny w celu 
eliminacji uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, które może wystąpić jako 
niezinwentaryzowane na mapie; 5) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przez 
uprawnionego geodetę wraz z zarejestrowaniem jej w ośrodku właściwej jednostki 
geodezyjnej; 6) Wszystkie materiały z rozbiórek, których nie przewidziano do ponownego 
wbudowania lub zwrotu do Zamawiającego wykonawca ma obowiązek wywieźć i 
zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt; 7) Wykonawca po 
wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia opracuje i przekaże Zamawiającemu 
komplet dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz 
elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyższa niż AutoCad 2013, pliki 
tekstowe – Word lub Open Office oraz w formacie PDF; 8) Dodatkowo należy uwzględnić 
prace ziemne oraz rozbiórkowe. 5. Rozwiązania techniczne zostały zawarte w opracowaniu 
projektowym. 6. W czasie robót należy zapewnić przejazd mieszkańcom oraz służbą 
ratunkowym i komunalnym. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w 
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 
stanowiących załączniki do SIWZ. 8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z 
warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 9. W przypadku użycia w 
dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu 
zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są 
przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny 
wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawcy robót przysługuje prawo do ich zastąpienia 
przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznym pod 
warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący 
materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich 
zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: 
właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Przed wbudowaniem 
materiałów Wykonawca zwróci się z wnioskiem materiałowym zawierającym nazwę wyrobu 
oraz podstawowe parametry jak również rysunkiem technicznym wskazującym przekroje 
poprzeczne po zmianie do inspektora nadzoru o zatwierdzenie danego wyrobu budowlanego 
do wbudowania. Zatwierdzenie proponowanych zmian następuje w momencie 
zaakceptowania ich przez inspektora nadzoru, projektanta oraz Zamawiającego. Bez 
akceptacji Wykonawca nie ma prawa wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizacji 
zamówienia. 10. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników 
bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót: prace ziemne, wykonanie podbudów, 
wykonanie nawierzchni, zagęszczanie podłoża z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne 
funkcje w budownictwie. 11. Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które 
zostaną wymienione w wykazie pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem realizacji prac. 12. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na 
umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących 
zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarty 
został w projekcie umowy.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45233220-7 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 



Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2020-10-31 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena  60,00 
Okres gwarancji 40,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 
nr:  4 Nazwa:  Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G na długości 780 m w 

miejscowości Niedźwiedzica. 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:1. Lokalizacja Części nr IV: inwestycja znajduje się na terenie Powiatu 
nowodworskiego, w ciągu drogi powiatowej nr 2334G na długości 780 m w miejscowości 
Niedźwiedzica. 2. Przedmiot zamówienia Części nr IV, obejmuje wykonanie: 1) Remont 
istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni głównej o łącznej długości 780 m polegający na 
sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na części odcinka na głębokość do 4 cm z 
nadaniem profilu poprzecznego i podłużnego jezdni, wykonaniem obustronnych poszerzeń do 
szerokości nawierzchni 5,0 m oraz ułożeniu nowych warstw nawierzchni: bitumicznej 
wiążącej, siatki wzmacniającej i bitumicznej warstwy ścieralnej; 2) Utwardzenie obustronnie 
poboczy o szerokości min. 0,75 m z kruszywa łamanego; 3) Przebudowa istniejących zjazdów 
indywidualnych i publicznych; 4) Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi 
dwudzielnymi; 5) Regulacja wysokościowa istniejących nawierzchni na połączeniu z 
elementami projektowanymi; 6) Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń 
infrastruktury podziemnej; 7) Wykonanie oznakowania poziomego krawędziowego; 8) 
Montaż dodatkowego oznakowania pionowego; 9) Przestawienie istniejącego oznakowania 
pionowego; 10) Usunięcie karpiny po ściętym drzewie; 11) Ułożenie oporników betonowych 
na końcu opracowania. 3. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do SIWZ. 4. Wszystkie roboty należy 
prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy 
sporządzonym przez Wykonawcę a także zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z 
Zamawiającym. Oprócz zakresu robót, które ujęto w opisie technicznym, części rysunkowej, 
specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robót należy wykonać niezbędne prace związane z 
realizacją niniejszego zadania, które wykonawca powinien ująć w cenie oferty, w tym między 
innymi: 1) Geodezyjną inwentaryzację stanu istniejącego w celu lokalizacji projektowanych 
robót w granicach działek będących w dysponowaniu Zamawiającego, istniejących spadków 
podłużnych i poprzecznych jezdni, rzędnych terenu pod realizację robót; 2) Wykonanie i 
dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu tymczasowej organizacji ruch na czas 
prowadzenia robót; 3) W przypadku odkrycia istniejącego uzbrojenia odpowiednie 
zabezpieczenie i oznakowanie odkrytej infrastruktury; 4) Wykopy poniżej 30 cm istniejącego 
terenu oraz w obrębie istniejącej infrastruktury należy wykonywać w sposób ręczny w celu 



eliminacji uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, które może wystąpić jako 
niezinwentaryzowane na mapie; 5) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przez 
uprawnionego geodetę wraz z zarejestrowaniem jej w ośrodku właściwej jednostki 
geodezyjnej; 6) Wszystkie materiały z rozbiórek, których nie przewidziano do ponownego 
wbudowania lub zwrotu do Zamawiającego wykonawca ma obowiązek wywieźć i 
zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt; 7) Wykonawca po 
wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia opracuje i przekaże Zamawiającemu 
komplet dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz 
elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyższa niż AutoCad 2013, pliki 
tekstowe – Word lub Open Office oraz w formacie PDF; 8) Dodatkowo należy uwzględnić 
prace ziemne oraz rozbiórkowe. 5. Destrukt pochodzący z frezowania istniejącej nawierzchni 
wykonawca robót wywiezie w całości w miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
odległość do 30 km. Koszty wywozu destruktu ponosi wykonawca robót i powinny zostać 
ujęte w cenie jednostkowej za frezowanie na etapie kalkulacji oferty. 6. Rozwiązania 
techniczne zostały zawarte w opracowaniu projektowym. 7. W czasie robót należy zapewnić 
przejazd mieszkańcom oraz służbą ratunkowym i komunalnym. 8. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki do SIWZ. 9. Przedmiot 
zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 10. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki 
towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami 
lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu 
standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawcy robót 
przysługuje prawo do ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej 
równoważnych parametrach technicznym pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów 
technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest 
za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod 
każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i 
montażu). Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca zwróci się z wnioskiem 
materiałowym zawierającym nazwę wyrobu oraz podstawowe parametry jak również 
rysunkiem technicznym wskazującym przekroje poprzeczne po zmianie do inspektora 
nadzoru o zatwierdzenie danego wyrobu budowlanego do wbudowania. Zatwierdzenie 
proponowanych zmian następuje w momencie zaakceptowania ich przez inspektora nadzoru, 
projektanta oraz Zamawiającego. Bez akceptacji Wykonawca nie ma prawa wprowadzania 
jakichkolwiek zmian w realizacji zamówienia. 11. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a 
ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót: prace 
ziemne, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni, zagęszczanie podłoża z wyjątkiem 
osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. 12. Wyżej wymienione prace 
wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie pracowników 
przedstawionym Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac. 13. Szczegółowy 
sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania 
przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z 
tytułu niespełniania tych wymagań zawarty został w projekcie umowy.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45233220-7 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 



Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2020-10-31 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena  60,00 
Okres gwarancji 40,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 

 

  


