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GMINA MARCISZÓW 
ul. Szkolna 6; 58-410 Marciszów 

tel. 75 74 10 208;  tel. 75 74 10 294 

 
 

 

Marciszów, data 29.03.2022 r 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

ZAMAWIAJĄCY:  

 

Gmina Marciszów 
58-410 Marciszów 
 ul. Szkolna 6  

zaprasza do złożenia oferty na:  
„Budowa ciągu pieszego w Ciechanowicach - dz.nr 260 i 263” 

w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
 

 
I. .. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa ciągu pieszego w Ciechanowicach - dz.nr 260 i 263 w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”. 
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w załączniku nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego . 
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w załączniku nr 

5 do niniejszego zapytania ofertowego . 

 

II. Wspólny Słownik Zamówień: 
Kod CPV:  71320000-7 - Usługi w zakresie projektowania 

452334000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

 
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
Termin wykonania całości zamówienia: 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, w tym wykonanie Etapu I 
w ciągu 90 dni licząc od podpisania umowy 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH 
DLA POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.1 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów – nie dotyczy. 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: 
dwieście tysięcy złotych).  

c) Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  

 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 
2 (dwa) zamówienia o wartości min. 100.000,00 zł brutto każde, obejmujące 
budowę, przebudowę lub remont dróg, chodników lub  parkingów o nawierzchni z 
kostki betonowej; 
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 dysponuje osobą pełniącą funkcję Głównego Projektanta posiadającą uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie budowy dróg oraz będącą 
członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa;  

 dysponuje osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy stosownie do przepisów 
ustawy Prawo Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, będącą członkiem 
właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

2. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani 
są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez Zamawiającego; 

b) 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 - zgodnie z treścią 
Załącznika nr 2 do SIWZ; 

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. 

c) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – 
zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ; 

d) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przez upływem terminu składania ofert.  

e) Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 
art. 14 RODO stanowiący załącznik nr 6 do zapytania ofertowego; 

V. KRYTERIUM OCENY OFERTY : 
 

1. cena brutto przedmiotu zamówienia – 60%. 
 

Oferta z najniższą ceną (C) spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie 
mniej, według formuły: 

 

  (
a

no

a
nk

∗100)=  Pc   

 
Pc – ilość punktów ofert badanej w kryterium cena  
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert, 
ank – cena brutto badanej oferty,  
 
2. Okres gwarancji jakości dla  przedmiotu zamówienia – 40% 
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W kryterium „Okres gwarancji” (G) oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Ocena zostanie 
dokonana na podstawie okresu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie. Minimalny wymagany 
przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Każde dodatkowe 6 miesięcy gwarancji powyżej 
wymaganego 36 miesięcznego okresu będzie premiowane przez Zamawiajacego. Przyjmuje się, że punkty 
w tym kryterium będą przyznawane następująco: 

36 miesięcy (wymagane) – 0 punktów 

42 miesiące – 10 punktów 

48 mesięcy – 20 punktów 

54 miesiące – 30 punktów 

60 miesięcy – 40 punktów 

 
3. Łączna liczba punktów badanej oferty będzie liczona według poniższego wzoru: 

 
 P = C + G 
 
 P- łączna ilość punktów badanej oferty 
 C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "cena" 
 G – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "okres gwarancji" 
 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w ustawie i w Zapytaniu ofertowym oraz została oceniona jako najkorzystniejsza czyli 
uzyskała najwyższą ilość punktów w określonych wyżej kryteriach. 

5. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia.  

6. Podana w ofercie cena winna obejmować koszty bezpośrednie robocizny, zakupu  materiałów, pracy 
sprzętu i transportu, oraz koszty pośrednie zysku oraz wszystkie inne, które należy ponieść w celu 
realizacji zamówienia. 

7. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie lub uzyskania równej ilości punktów, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe mogą dotyczyć jedynie kryterium cenowego 
(ceny ofertowej). 

8. Rozliczenie robót nastąpi  w oparciu o  fakturę wystawioną na podstawie protokołu końcowego  
odbioru robót, płatną w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Termin 
ostatecznego zakończenia robót ustala się na dzień odbioru całości robót objętych umową. 

 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 

 Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego formularzu 
ofertowym wraz z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.   

 Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 Można złożyć tylko jedną ofertę.  

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim; 
2. Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:  
 Oferta na zadanie „Budowa ciągu pieszego w Ciechanowicach - dz.nr 260 i 263” , 

 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Marciszów, 58-410 Marciszów, ul. Szkolna 6,. 
 lub drogą elektroniczną na adres e-mail drogownictwo@marciszow.pl   
3. Oferty należy złożyć do dnia 06.04.2022r. do godz. 09.00  
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2022r. do godz. 09.10 w siedzibie Zamawiającego,  
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego: Bartłomiej Nawrocki tel. 75 74 

10 208 e-mail: drogownictwo@marciszow.pl   

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie postępowania bez podania przyczyn. 

 

mailto:drogownictwo@marciszow.pl
mailto:drogownictwo@marciszow.pl
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VII. OBOWIĄZEK WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Marciszów z siedzibą przy ul. Szklonej 6, 

58 - 410 Marciszów reprezentowana przez Wójta Gminy Marciszów, zwanego dalej „administratorem”  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod 

adresem e-mali: iodo@marciszow.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby 
Administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ciągu pieszego w Ciechanowicach - 
dz.nr 260 i 263” ,,prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona  zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Załączniki:  
 załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 
 załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków  
 załącznik nr 3 - Potencjał kadrowy 
 załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe 
 załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy  
 załącznik nr 6 - Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 

14 RODO. 
 załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia,  

 

 

 
         Zatwierdzam:  

Wójt Gminy  
/-/ Wiesław Cepielik 

 

 

 
 

mailto:iodo@marciszow.pl
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Załącznik nr 1 

 
Formularz oferty 

 

1. Dotyczy postępowania „Budowa ciągu pieszego w Ciechanowicach - dz.nr 260 i 263”  w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”  

2. Zamawiający: 

Gmina  Marciszów 

Ul. Szkolna 6  

58-410 Marciszów  

3. Oferta złożona przez: 

3.1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy  

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

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

Zarejestrowany adres Wykonawcy 

ulica: ……………………………………………………………………………………………… nr: …………………………………………………………… 

kod: …………………………… miejscowość:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

województwo: ………………………………………… e-mail (obowiązkowy): ………………………………………………………………………… 

tel.: ……………………………………………………………………… fax.: …………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………… REGON: ………………………………………………………………………………………… 

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy: 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

4. Oferujemy wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w załączniku nr 7 (Przedmiot zamówienia) za 

cenę brutto*): …………………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………) 

przy zastosowanej ………% stawce VAT.  

*) Podana cena stanowi sumę cen za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia tj. ceny za dokumentację projektową oraz 
wykonanie robót budowlanych, podanych w tabeli poniżej 

Cena ofertowa została ustalona w oparciu o następującą wycenę poszczególnych elementów przedmiotu 
zamówienia: 

Lp. Zakres Cena brutto (ryczałt) 

1. 
Dokumentacja projektowa dla „Budowy ciągu pieszego w 
Ciechanowicach - dz.nr 260 i 263”  …………………………………………………… 

2. Roboty budowlane związane z przebudową „Budową 
ciągu pieszego w Ciechanowicach - dz.nr 260 i 263 …………………………………………………… 

5. Oświadczamy, że przyjmujemy termin realizacji zamówienia: do 5 miesięcy licząc od dnia podpisania 
umowy, w tym wykonanie Etapu I w ciągu 90 dni licząc od podpisania umowy. 

6. Oświadczamy, że na wykonane i odebrane roboty budowlane udzielamy gwarancji wynoszącej:  
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 36 miesięcy (minimum) licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez 
uwag) protokołu odbioru robót. 

 42 miesięcy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) 
protokołu odbioru robót. 

 48 miesiące licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) 
protokołu odbioru robót. 

 54 miesięcy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) 
protokołu odbioru robót. 

 60 miesiące licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) 
protokołu odbioru robót. 

Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

7. Oświadczamy, że przyjmujemy 30 dniowy termin płatności faktury, licząc od dnia jej otrzymania przez 
Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że: 

 Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi2 

 Podwykonawcy (om) powierzony zostanie następujący zakres prac: 

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

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

 Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom …………………………………………… 

 Nazwa podwykonawcy lub podwykonawców (o ile jest znana): 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
a pozostałą część wykonamy siłami własnymi2 

………………………………………………………   …………………………………………………… 
Pieczątka firmy       Podpisy (pieczątki) osób,  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

…………………………………………………………… 
(miejscowość, data) 
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Załącznik nr 2  
............................................. 
 Nazwa i adres Wykonawcy 
           (pieczątka) 
 
 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O  BRAKU  PODSTAW  DO WYKLUCZENIA  I  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU 
W  POSTĘPOWANIU 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków  

 
 
Przystępując do postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie ofertowe na „Budowę ciągu pieszego 
w Ciechanowicach - dz.nr 260 i 263”  
oświadczam, że spełniam poniższe warunki: 
 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

2.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3.  zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 

 

 

........................... dnia ....................   ........................................................................... 
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3  
............................................. 
 Nazwa i adres Wykonawcy 
           (pieczątka) 

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
Składając ofertę na: „Budowa ciągu pieszego w Ciechanowicach - dz.nr 260 i 263” 

w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

Przy wykonaniu zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby: 

Lp. Imię i nazwisko 
Kwalifikacje 

zawodowe/uprawnienia 
 

Doświadczenie 
(lata pracy 

w charakterze 
kierownika budowy/ 

projektanta) 

Informacja o podstawie 
dysponowania osobą 

(np. umowa o pracę, umowa 
zlecenie, umowa o dzieło) 

 

………………………………………………………

…………………………………………… 

(projektant w zakresie dróg) 

Uprawnienia nr ………………… w 

specjalności ………………………………………… 

bez ograniczeń 

W zakresie: 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Data uzyskania uprawnień: 

……………………………………… 

…………………………………… 
(lata pracy) 

dysponuję * 
Wykonawca winien podać podstawę 
dysponowania 

 
 

……………………………………………………………. 
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o 

dzieło) 

 
 
lub 
 
 

będę dysponował * 
(Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał 

pisemnego zobowiązania podmiotu 
udostępniającego) 

1 

………………………………………………………

…………………………………………… 

(kierownik budowy) 

Uprawnienia nr ………………… w 

specjalności ………………………………………… 

W zakresie: 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Data uzyskania uprawnień: 

……………………………………… 

…………………………………… 
(lata pracy) 

dysponuję * 
Wykonawca winien podać podstawę 
dysponowania 

 
 

……………………………………………………………. 
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o 

dzieło) 

 
 
lub 
 
 

będę dysponował * 
(Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał 
pisemnego zobowiązania podmiotu 
udostępniającego) 

*) niepotrzebne skreślić 

........................... dnia ....................                                                 .......................................................................……... 
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 4  
 

............................................. 
 Nazwa i adres Wykonawcy 
           (pieczątka) 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT PRZED UPŁYWEM 
TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
 

Składając ofertę na: „Budowa ciągu pieszego w Ciechanowicach - dz.nr 260 i 263” 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)  
wykonałem następujące roboty budowlane  

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia (rodzaj 
i zakres robót budowlanych), 

miejsce wykonania zamówienia 

Wartość  
(zł) 

Data wykonania: 
początek  

(data –dd.mm.rrrr) 
koniec  

(data – d.mm.rrrr) 

Podmiot na rzecz którego zamówienie 
wykonano  

(nazwa, adres) 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

Do wykazu załączam dowody określające, że wykonane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności że 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, wystawione przez: 

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

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

 

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę robót obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien 
podać całkowity zakres robót a także ich wartość oraz wskazać (wyszczególnić) zakres robót oraz ich wartość adekwatnie do stawianego warunku udziału w 
postępowaniu. 

........................... dnia ....................                                                 .......................................................................……... 
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 

Istotne postanowienia umowy 
 

 

UMOWA Nr RGKS/ …………/2022 

Zawarta w dniu …..………. pomiędzy: 
Gminą Marciszów z siedzibą: 58-410 Marciszów, ul. Szkolna 6,  
NIP: 6140102270 REGON: 230821345,  
reprezentowaną przez: 
Wiesława Cepielika – Wójta Gminy, 
przy kontrasygnacie Edyty Bani –  Skarbnika Gminy, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………….. (nazwa Wykonawcy) 
z siedzibą w ………………………………………………………………… (adres siedziby Wykonawcy), wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sądowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ……………., REGON: …..… , NIP: ……...…, reprezentowanym przez: 
…………………………………………... (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

I. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI 

§ 1. Przedmiot Umowy 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule „zaprojektuj i wybuduj” roboty budowlane, 

instalacyjne i montażowe stanowiące przedmiot niniejszej umowy i równocześnie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 
ciągu pieszego w Ciechanowicach – dz. nr 260 i 263”. 

2. Wykonawca potwierdza, że przed podpisaniem niniejszej umowy miał możliwość zweryfikowania dokumentacji 
udostępnionej przez Zamawiającego, w tym programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami, a także innych 
dokumentów i danych przedstawionych przez Zamawiającego, mających lub mogących mieć wpływ na proces 
projektowania i wykonywania robót budowlanych, a także oświadcza, że dokonał tej weryfikacji z należytą starannością.  

3. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 
ETAP I: 

1) Opracowania dokumentacji projektowej dla wszystkich robót budowlanych, planowanych bądź realizowanych w 
ramach niniejszej umowy, z zastrzeżeniem iż dokumentacja projektowa będzie opracowywana w formie projektu 
budowlanego /projektu budowlano-wykonawczego /projektu wykonawczego, w tym: 

a. Opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB) dla wszystkich robót 
budowlanych, planowanych bądź realizowanych w ramach umowy, które zawierały będą w szczególności 
wymogi techniczne w zakresie materiałów oraz sprzętu stosowanych do wykonywania robót; 

b. Uzyskania, w imieniu Zamawiającego i na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej, wymaganych 
przepisami prawa zezwoleń/zezwolenia na wykonywanie robót budowlanych z zastrzeżeniem, że w przypadku 
gdy dla danego zakresu robót przepisy prawa nie wymagają uzyskania żadnych zezwoleń na ich wykonywanie, 
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt wykonawczy i STWiORB dotyczące tych 
robót, zaś do ich wykonywania może przystąpić dopiero po uzyskaniu końcowego uzgodnienia tej 
dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, 

Etap II: 
Wykonania całości robót budowlanych przewidzianych umową, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, 
STWiORB oraz uzyskanymi zezwoleniami lub decyzjami na wykonywanie robót, o których mowa powyżej. 

2) Zapewnienia udziału (obecności) kierownika budowy w czynnościach odbioru końcowego, a także w czynnościach 
kontrolnych prowadzonych przez inne organy (w szczególności właściwy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna) w związku z postępowaniem w sprawie wydania 
Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub – jeśli pozwolenie na użytkowanie 
obiektu nie jest wymagane – wydaniem zaświadczenia o nie wniesieniu przez te organy uwag do zakończonych robót 
budowlanych. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 
postanowieniami niniejszej umowy i w umówionym terminie. 

5. Wykonawca jest także zobowiązany wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w opisie przedmiotu 
zamówienia a są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak również wszelkie inne czynności i 
obowiązki wynikające z postanowień niniejszej umowy. 

6. Wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający będzie przekazywał 
Wykonawcy niezwłocznie po uprzednim otrzymaniu pisemnego wniosku, w którym Wykonawca każdorazowo sprecyzuje 
zakres żądanego pełnomocnictwa lub upoważnienia oraz cele lub czynności, którym ma służyć udzielenie wnioskowanego 
umocowania. 

§ 2. Terminy 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia ……………. (do 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy), w 

tym: 
a. Etap I – do 90 dni od daty podpisania umowy,  
b. Etap II – do dnia …………… 

2. Strony umowy zgodnie ustalają, że termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli łącznie zostaną 
spełnione następujące warunki: 
1) najpóźniej w ostatnim dniu terminu określonego w ust. 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu powiadomienie o 

gotowości do odbioru końcowego podpisane przez kierownika budowy, 
2) najpóźniej w ostatnim dniu terminu określonego w ust. 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną i 

prawidłowo sporządzoną dokumentację powykonawczą tzw. „operat kolaudacyjny”, wraz z kopią złożonego do 
właściwego organu nadzoru budowlanego stosownego zawiadomienia o zakończeniu budowy i oświadczeniem o braku 
sprzeciwu organów wymienionych w art. 56 ustawy PrBud. 

3. Strony umowy zgodnie ustalają, że nie spełnienie co najmniej jednego z warunków określonych w ust. 2 oznacza, że 
Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem przedmiotu umowy, co stanowi podstawę do naliczania kar 
umownych. 

4. Po przejęciu obowiązków przez kierownika budowy zapewnionego przez Wykonawcę, Zamawiający powiadomi właściwy 
organ nadzoru budowlanego oraz Inspektora nadzoru o planowanym terminie rozpoczęcia wykonywania robót. 

5. Zamawiający przekaże teren budowy wraz z dziennikiem budowy / dziennikiem robót w celu rozpoczęcia wykonywania 
robót przez Wykonawcę, w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, pod warunkiem uprzedniego dokonania 
protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej i przejęcia obowiązków kierownika budowy przez osobę określoną w § 7 
umowy. 

6. Przystąpienie przez Wykonawcę do wykonywania robót może nastąpić nie wcześniej niż w dniu następującym po dacie 
protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

II. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

§ 3. Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający jest zobowiązany do postępowania zgodnie z zapisami umowy, a w szczególności do: 

1) realizacji w terminach określonych umową sprawdzeń i uzgodnień dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez Wykonawcę,  

2) przekazania Wykonawcy dziennika budowy / dziennika robót nie później niż w dniu protokolarnego przekazania terenu 
budowy,  

3) wyznaczania bez zbędnej zwłoki terminów dla dokonywania odbiorów, wyszczególnionych w ust. 2, po otrzymaniu od 
Wykonawcy powiadomienia o gotowości do takich odbiorów, 

4) terminowego przystępowania do odbiorów, 
5) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,  

2. Zamawiający w terminach i na zasadach określonych postanowieniami umowy jest zobowiązany do następujących 
odbiorów: 
1) odbioru dokumentacji projektowej, 
2) odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, 
3) odbiorów częściowych robót, 
4) odbioru końcowego, 
5) odbiorów gwarancyjnych. 

§ 4. Ogólne obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji swoich obowiązków zgodnie z zapisami umowy, z należytą starannością i mając 

na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

obowiązującymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, zapisami programu funkcjonalno-użytkowego, 
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dokumentacji projektowej oraz STWiORB, nienaruszającymi zapisów umowy poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) zgłaszania gotowości do odbiorów części i całości przedmiotu umowy w trybach i na zasadach określonych niniejszą 

umową, 
2) brania udziału w odbiorach robót w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, 
3) zapewnienia udziału (obecności) kierownika budowy w czynnościach odbioru końcowego, a także w czynnościach 

kontrolnych prowadzonych przez inne organy (w szczególności właściwy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna), 

4) uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia właściwego organu nadzoru budowlanego o nie wniesieniu 
uwag do zawiadomienia o zakończeniu budowy, stosownie do opracowanej dokumentacji projektowej i wymagań 
określonych w przepisach prawa,  

5) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robót, w czasie odbiorów, a 
także w okresach obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady, 

6) przestrzegania przepisów prawa pracy oraz przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób 
uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracowników, 

7) terminowej zapłaty Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia, 
8) przedkładania Zamawiającemu każdego projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu zmian tej umowy, wraz 

z dokładnym określeniem których części przedmiotu umowy dotyczy przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo, 
nie później niż na 10 dni przed jej zawarciem, 

9) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii każdej zawartej umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy, jednak nie później niż 
na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót 
budowlanych. 

4. Wykonawca na zasadach ogólnych ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność za szkody powstałe w 
związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób, a 
także ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zgłoszone szkody. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość opracowywanej dokumentacji projektowej, wykonywanych robót 

budowlanych i jakość materiałów oraz wyrobów budowlanych stosowanych do realizacji robót. 

§ 5. Obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej 
1. Dokumentację projektową opracowuje Projektant zapewniony przez Wykonawcę, nadając jej formę projektu budowlanego 

/projektu budowlano-wykonawczego /projektu wykonawczego.  
2. Wykonawca, zgodnie z treścią złożonej oferty, zapewnia Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w zakresie budowy dróg w osobie ………………………………………………… 
3. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym, a w szczególności zawierać dołączone: 

1) wszelkie zgody, decyzje, opinie, pozwolenia (np.: wodnoprawne), zgłoszenia, zatwierdzenia i uzgodnienia, wymagane w 
postępowaniu administracyjnym prowadzonym na podstawie ustawy PrBud, poprzedzającym rozpoczęcie 
wykonywania robót budowlanych i prowadzącym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o 
braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych (jeżeli nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na 
budowę), 

2) wymagane sprawdzenia przyjętych rozwiązań i obliczeń projektowych, 
3) oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, a także z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, 
4) uprawnienia zawodowe Projektantów sporządzających dokumentację wraz z zaświadczeniami potwierdzających ich 

przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). 
4. Obowiązek uzyskania zgód i zatwierdzeń na odstępstwa od obowiązujących przepisów oraz norm i warunków technicznych, 

jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaistnieje taka konieczność, leży po stronie Wykonawcy. 
5. Wszelkie opłaty i koszty, w tym opłaty administracyjne, związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, ponosi 

Wykonawca w ramach ceny ofertowej brutto. 
6. Wykonawca, po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB), jest zobowiązany przekazać przedmiotowe opracowania Zamawiającemu w dwóch drukowanych 
egzemplarzach i jednej wersji elektronicznej (płyta CD) w celu końcowego uzgodnienia. 

7. Końcowe uzgodnienie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej opracowanej oraz przekazanej przez Wykonawcę 
następuje w formie pisemnej i nie może stanowić podstawy do wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności Wykonawcy 
za wady wykonanego przedmiotu umowy lub jego niezgodność z postanowieniami niniejszej umowy i jej załączników. 

8. Zamawiający, w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji, o której mowa powyżej, ma prawo 
wniesienia uwag do przekazanych opracowań, zaś Wykonawca – w terminie 5 dni od daty wniesienia tych uwag, oraz jeśli 



str. 13 
 

nie stoi to w sprzeczności z przepisami i normami technicznymi – jest zobowiązany do wprowadzenia w tych opracowaniach 
koniecznych korekt i uzupełnień w sposób uwzględniający uwagi Zamawiającego, a następnie do ponownego przedłożenia 
Zamawiającemu skorygowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB). 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag każdorazowo po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB). W takich sytuacjach odpowiednio stosuje się zapisy ust. 6. 

10. Wykonawca może wystąpić do uprawnionego organu z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub – jeżeli dla 
całości zaprojektowanych robót budowlanych pozwolenie na budowę nie jest wymagane - ze zgłoszeniem zamiaru 
wykonania robót budowlanych, nie wcześniej niż po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego uzgodnienia, o którym 
mowa w ust. 6 i ust. 7. 

11. W przypadku, gdy w trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego w celu uzyskania zezwolenia określonego w 
ust. 10, okaże się, że opracowana i uzgodniona dokumentacja projektowa jest niekompletna, wymaga uzupełnień lub 
posiada wady, Wykonawca jest zobowiązany – bez dodatkowego wynagrodzenia – niezwłocznie ją uzupełnić, zaś wady 
usunąć tak aby zachować terminy wyznaczone przez uprawniony organ i nie powodować zbędnych przestojów w realizacji 
przedmiotu umowy. 

12. Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby, o której mowa w ust. 2, na inną 
osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom osoby wymienionej w ust. 2, po uprzednim poinformowaniu 
Zamawiającego w formie pisemnej, o zamiarze takiej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalają, 
że zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. 

§ 6. Obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych 
1. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do: 

1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robót budowlanych, 
2) starannego sporządzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu, 
3) zapewnienia kierownika budowy oraz kierowników robót (jeśli dotyczy), posiadających kwalifikacje i uprawnienia 

budowlane wymagane przepisami PrBud, 
4) wykonywania robót budowlanych i innych czynności objętych umową zgodnie z właściwymi normami i przepisami 

prawa obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
5) stosowania materiałów, sprzętu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli, spełniających standardy 

i wymagania opisane w dokumentacji projektowej, 
6) dostarczania materiałów i sprzętu zgodnie z postanowieniami umowy, 
7) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę,  
8) zorganizowania terenu budowy w sposób uniemożliwiający wstęp osób trzecich, 
9) utrzymywania ładu i porządku na terenie budowy, właściwego oznaczenia terenu informacjami o tym, iż trwają tam 

prace budowlane, 
2. Wykonawca ma obowiązek prowadzić systematycznie i na bieżąco oraz prawidłowo przechowywać: 

1) dziennik budowy, 
2) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami sprawdzeń, prób i badań technicznych, 
3) pozostałe dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiORB. 

3. W sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy, Wykonawca 
jest zobowiązany pełnić funkcję koordynatora działań Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w okresie realizowania 
przez niego części przedmiotu, a także w okresie usuwania wad. 

4. Od daty odbioru końcowego do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i 
naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w przedmiocie umowy i za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność na 
zasadach ogólnych. 

5. Wykonawcę obciążają koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg oraz infrastruktury drogowej, 
uszkodzonych w związku z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub przez inne podmioty za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, a także uporządkowania wszystkich terenów wykorzystywanych w trakcie realizacji robót 
budowlanych. 

6. Wykonawca opracowuje i kompletuje dokumentację powykonawczą przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności należycie odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonanych robót 
budowlanych. 

7. Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót budowlanych 
oraz odbiorami robót zanikających lub ulegających zakryciu i poddawanych w związku z tym odbiorom częściowym. 

8. Dokumentacja powykonawcza, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jest udostępniana Zamawiającemu na każde 
jego żądanie. 

 

§ 7. Kierownik budowy 
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1. Wykonawca, stosownie do treści złożonej oferty, ustanawia Pana/Panią ………………………… jako kierownika budowy, który w 
związku z realizacją umowy jest uprawniony do podejmowania działań i czynności w granicach określonych przepisami 
PrBud. 

2. Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika 
budowy na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom osoby wymienionej w ust. 1, po uprzedn im 
poinformowaniu Zamawiającego, w formie pisemnej o zamiarze takiej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy 
czym strony ustalają, że zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 2, w terminie 5 dni 
roboczych od daty zaistnienia przeprowadzenia takiej zmiany. 

4. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy. 

5. Przepisy ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio do kierowników robót branżowych angażowanych przez Wykonawcę (jeśli 
dotyczy). 

§ 8. Obsługa geodezyjna 
1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną dla realizacji przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za: 

1) opracowanie mapy do celów projektowych (jeśli dotyczy), 
2) zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie elementów robót budowlanych w terenie, 
3) prawidłowość wpisów do dziennika budowy w zakresie rejestrowania czynności geodezyjnych, 
4) ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, i ich odnowienie w przypadku uszkodzenia w toku realizacji 

przedmiotu umowy. 
3. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia geodezyjnego, 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 5 
dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych 
nieprawidłowościach. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów geodezyjnych na każde żądanie inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 

5. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zalegalizuje wszelkie 
zmiany w dokumentacji robót budowlanych w terminie 5 dni od zgłoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiającemu kopie 
map z inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych. 

6. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstałe w wyniku wykonanej inwentaryzacji powykonawczej we 
właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

§ 9. Siła wyższa 
1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej lub z powodu 

następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 
2. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających dalsze wykonywanie przedmiotu 

umowy zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma jego wykonywanie, a Zamawiający będzie zobowiązany do 
zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonego 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

§ 10. Ubezpieczenie Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na cały okres realizacji zadania objętego niniejszą umową, umowę ubezpieczenia od 

wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, a także do terminowego opłacania składek 
ubezpieczeniowych wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie: 
1) odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swoim zakresem 

co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda 
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody 
spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac 
objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 200.000,00 zł. 

2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez 
ograniczeń. 

3. Koszty umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe z nią związane, pokrywa w 
całości Wykonawca. 

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przekazania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, 
w szczególności uwierzytelnionej przez niego kopii umowy i polisy ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie.  

 

§ 11. Utrzymanie Terenu budowy 
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1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do jego zagospodarowania, w tym 
do prawidłowej organizacji zaplecza budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w stanie 

zapobiegającym powstaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione, 
3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z 

wykonywaniem robót budowlanych, próbami technicznymi i odbiorami. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do terenu budowy osobom upoważnionym oraz innym 

uczestnikom procesu budowlanego. 
4. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać w sposób 

nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzących na teren budowy. 
5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych 

przeszkód komunikacyjnych, a także składować materiały, sprzęt i odpady w ustalonych miejscach i należytym porządku, jak 
też niezwłocznie usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. 

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność, własnym staraniem i na własny koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane 
przez istniejące okoliczności, w celu nie naruszania praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy, a 
także minimalizowania zakłóceń lub szkód wynikających z prowadzenia robót budowlanych. 

7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i utrzymywać go we 
właściwym stanie do dnia odbioru końcowego robót. 

8. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 5, przedstawiciel Zamawiającego 
ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie 
dostosowania się do poleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni roboczych 
skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić osobie trzeciej usługę doprowadzenia 
terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tej usługi obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

§ 12. Organizacja ruchu (jeśli jest wymagana) 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu w miejscu realizacji robót objętych umową na 

czas prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym przez właściwe organy projektem czasowej organizacji ruchu, oraz do jej 
całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. 

2. Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia robót winna uwzględniać konieczność dojazdu mieszkańców do posesji i 
budynków sąsiadujących z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiającego w tym zakresie o ile nie są sprzeczne z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Organizacja ruchu po zakończeniu robót budowlanych musi odpowiadać stałej organizacji ruchu opracowanej zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót prowadzonych w pasie 
drogowym i wykonanych objazdów, a także za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały okres wykonywania robót aż do 
dokonania odbioru końcowego. 

§ 13. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich 
1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich 

prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty budowlane, transport i sprzęt 
Wykonawcy, jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w szczególności winien stosować się do obowiązujących 
ograniczeń tonażowych i obciążeń pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy oraz z terenu 
budowy. 

2. Wykonawcę obciążają koszty kar związanych z naruszaniem przez niego przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń 
tonażowych i obciążeń osi pojazdów, a także koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg (kołowych, szynowych, 
wodnych), ciągów pieszych, oraz obiektów inżynierskich. 

§ 14. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 
1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane dokumentacją 

projektową, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o takim fakcie. 
2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco powiadamiać inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub 

przewidywanych problemach związanych z realizacją przedmiotu umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu zakończenia robót. 

3. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub 
zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie umowy. 
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§ 16. Ochrona środowiska 
1. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych, a 

także na prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu 
budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed 
uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem (jeżeli dotyczy). 

2. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 797.), a także przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439). 

3. Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialność z tytułu opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach z zakresu 
ochrony przyrody i środowiska, lub w przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

§ 17. Naprawa uszkodzeń 
1. Wykonawca ma obowiązek chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty budowlane oraz 

materiały i sprzęt przeznaczone do wykonania robót, od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego 
robót, z wyłączeniem robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. 

2. Uszkodzenia w materiałach lub wykonanych robotach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest 
zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót budowlanych i materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej oraz postanowieniami umowy. 

3. Wykonawca jest również odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiałach przeznaczonych do 
wbudowania w ramach realizowanych robót, w tym za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót jak też w 
okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, powstałe wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

III. ODBIORY I KONTROLA JAKOŚCI 

§ 18. Odbiór dokumentacji projektowej 
1. Odbiór dokumentacji projektowej jest przeprowadzany w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 lit. a), w celu częściowych 

rozliczeń finansowych pomiędzy stronami umowy za wykonaną część przedmiotu umowy. 
2. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu właściwego organu 

wobec zamiaru wykonania robót budowlanych (jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę nie jest wymagana), Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Marciszów, celem odbioru dokumentacji projektowej, 
następujące dokumenty: 
1) oryginał prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru 

wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, 
2) dwa kompletne egzemplarze dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez organ wydający zezwolenie, o którym 

mowa w punkcie poprzedzającym, 
3) dwa kompletne egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB). 
4) oświadczenie Projektanta o sprawowaniu nadzoru autorskiego dla dokumentacji projektowej robót budowlanych (w 

oryginale), wraz z kopią uprawnień zawodowych oraz zaświadczeń potwierdzających przynależność do izby samorządu 
zawodowego (kopie potwierdzone przez Projektanta za zgodność z oryginałem). 

3. Odbiór dokumentacji projektowej następuje w terminie 3 dni roboczych od jej przekazania zgodnie z postanowieniami ust. 
2, protokołem odbioru dokumentacji projektowej podpisanym przez Wykonawcę, Zamawiającego i inspektora nadzoru. 

4. W przypadku gdy opracowana dokumentacja projektowa dotyczy robót, dla których przepisy prawa nie wymagają 
uzyskania stosownych zezwoleń na ich wykonywanie, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt 
wykonawczy i STWiORB dotyczące tych robót, i uzyskać końcowe uzgodnienie dokumentacji projektowej przez 
Zamawiającego. Uzyskanie końcowego uzgodnienia przedmiotowej dokumentacji jest równoznaczne z dokonaniem jej 
odbioru, zaś postanowienia ust. 2 i ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 19. Kontrola jakości robót budowlanych 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot 

umowy i wykorzystywanych do ich wykonania materiałów i sprzętu. 
2. Wszelkie materiały, surowce oraz wyroby budowlane, używane do wykonania przedmiotu umowy powinny co do jakości 

odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w przepisach PrBud 
oraz winny odpowiadać wymaganiom i standardom określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

3. Materiały stosowane przez Wykonawcę i Podwykonawców celem wykonania przedmiotu umowy winny w szczególności: 
1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz dokumentacji projektowej i STWiORB, 
2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych 
zawartych z Unią Europejską, 

3) być dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, 
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4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte, 
5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej umową jakości, prowadzenia bieżącej 
kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości, oraz 
uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów zapewniających dochowanie umówionych terminów realizacji 
robót. 

5. Wykonawca ma obowiązek wykonywać pomiary, sprawdzenia oraz badania techniczne materiałów i wykonanych robót 
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz 
dokumentacji projektowej. 

1. nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich przeprowadzenia. 

§ 20. Odbiór końcowy 
1. Czynności odbioru końcowego rozpoczynają się po wykonaniu przez Wykonawcę całego przedmiotu umowy, pod 

warunkiem: 
1) powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego w terminie 

określonym w § 2 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem, że powiadomienie o gotowości do odbioru końcowego musi być 
podpisane przez kierownika budowy, 

2) przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji powykonawczej 
w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, umożliwiającej dokonanie oceny prawidłowości wykonania przedmiotu 
umowy w szczególności: dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o gotowości do odbioru końcowego 
przedmiotu umowy / dziennika robót, protokołów badań i odbiorów technicznych, protokoły wymaganych prób, 
sprawdzeń i badań technicznych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, powykonawczą 
inwentaryzację geodezyjną, powykonawczą dokumentację projektową z naniesionymi wszystkimi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

3) przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, kopii złożonego do 
właściwego organu nadzoru budowlanego stosownego zawiadomienia o zakończeniu budowy i oświadczeniem o braku 
sprzeciwu organów wymienionych w art. 56 ustawy PrBud, 

2. Zamawiający wskazuje datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania 
przez Wykonawcę powiadomienia o gotowości przedmiotu umowy do odbioru. 

3. Wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do prawidłowości lub kompletności dokumentacji określonej w ust. 2 pkt 2), 
stanowi podstawę do odmowy określenia przez Zamawiającego terminu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego – w 
takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiającego do naliczania 
odpowiednich kar umownych z tego tytułu licząc od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzeżeniach do dnia 
właściwego uzupełnienia dokumentacji przez Wykonawcę. 

4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

5. O terminie rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania w formie pisemnej 
Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy nie 
są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, wystąpienia wad lub nieprzeprowadzenia wymaganych prób 
technicznych i sprawdzeń, Zamawiający może odmówić odbioru końcowego, wyznaczając Wykonawcy nowy termin 
rozpoczęcia czynności odbioru końcowego – w takim przypadku przyjmuje się, że Wykonawca nie wykonał przedmiotu 
umowy w umówionym terminie i tym samym pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem przedmiotu umowy. 

7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu 
termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru 
końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia wykonania zastępczego i 
usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót, który jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron 
umowy. Odmowa podpisania protokołu przez osoby uczestniczące w odbiorze zostanie odnotowana w protokole. Odmowa 
podpisania protokołu bez wniesienia do niego uwag, w trakcie czynności odbioru jest równoznaczna z zaakceptowaniem 
przez odmawiającego treści protokołu. 

9. Za datę faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przez członków komisji, 
o której mowa w ust. 5, a termin wykonania przedmiotu umowy jest potwierdzany odpowiednim zapisem w protokole 
odbioru końcowego. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego biegnie okres gwarancji i rękojmi. 

§ 21. Przeglądy i odbiory gwarancyjne 
1. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 

1) nie później niż na 30 dni przed upływem okresu rękojmi i 
2) nie później niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości. 
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2. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie jakości wykonanych robót i stwierdzeniu wad przedmiotu umowy ujawnionych w 
okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji jakości. 

3. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy przy czym nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas 
zobowiązany przekazać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 
(jeżeli dotyczy) w określonym przez Zamawiającego terminie. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego 
terminie, uwzględniającym kwestie techniczne i technologiczne związane z usunięciem wady, Zamawiający po 
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia osobie trzeciej usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 

6. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, w ciągu 10 dni 
roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi, w celu oceny robót związanych z 
usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

7. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym przez komisję po usunięciu 
wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 

IV. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 22. Zasady ogólne 
1. Strony ustalają, że tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie brutto w kwocie ……... złotych brutto (słownie: ……... zł). 
2. W kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zawierają się również koszty opracowania dokumentacji projektowej 

przez Wykonawcę, w kwocie ………………………. (słownie: ……………………………………………………………………..).  
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy. 
4. Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, a termin 

ostatecznego zakończenia robót ustala się na dzień odbioru całości robót objętych umową. Wynagrodzenie płatne będzie w 
ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wynikające z umowy należności Wykonawcy będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, lub 

odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez 
Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, w treści rachunku lub faktury VAT wystawionej odpowiednio przez Wykonawcę, 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania 
obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy. 

8. W ramach rozliczeń finansowych Zamawiający nie przewiduje możliwości stosowania rozliczeń z zastosowaniem tzw. 
mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT. 
 

§ 23. Wierzytelności 
Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności w formie cesji, przekazu lub sprzedaży, 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub jej części, jak również jakiejkolwiek korzyści wynikającej z 
umowy lub udziału w niej, na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 24. Prawa autorskie 
1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (lub przyjmowanej 

przez niego części), w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego 
bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.), 
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie 
niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, 
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania 
urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, 
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i 
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2. Równocześnie 
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy wymienionych utworów i nośników, na 
których je utrwalono, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w 
skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach 
eksploatacji: 
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1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, 
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,  
3) wprowadzanie do pamięci komputera, 
4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie Zamawiającego w 

dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
5) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
6) najem, dzierżawa, 
7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami 

inwestorskimi, 
8) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, 

opracowania, 
9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji w ramach 
nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować w całości, w części, 
fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po 
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych 
modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia 
praw autorskich, zarówno osobistych jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem 
przez Wykonawcę dokumentacji w ramach umowy, Wykonawca: 
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń, 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i 

pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym 
postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania, 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z 
naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których 
mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą 
odstąpienia. 

V. RĘKOJMIA I GWARANCJA  

§ 25. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 60 

miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, na zasadach określonych w KC. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres ………………. miesięcy 

(zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od daty odbioru końcowego, na warunkach określonych w załączniku do niniejszej 
umowy. 

3. Wykonawca, w dacie odbioru końcowego robót jest zobowiązany wydać Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny 
w formie pisemnej. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub usuwa wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie przepisów KC, może powierzyć usunięcie 
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i 
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. 

5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w 
pełnej wysokości na zasadach ogólnych określonych w KC. 

1. terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

VI. ZMIANY I ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 26. Zmiana Umowy 
1. Zakazuje się zamian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba, że  
1.1. zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej: 

1) Zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: 

a) niezawinione przez Wykonawcę przedłużenia się procedur, w tym administracyjnych, na etapie 
uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnień, 
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b) wystąpienia ponadnormatywnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia 
wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie 
prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

c) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej 
geodezyjnie, 

d) istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego 
przedmiotowym zamówieniem, 

e) konieczności przeprowadzenia wykopalisk lub badań geotechnicznych, archeologicznych lub czynności 
saperskich, uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych.  

2) W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) termin wykonania umowy, może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej 
jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usuniecie skutków oddziaływania tych 
okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu 
umowy. 

3) Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) konieczna będzie 
zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w 
sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 

3. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli 
obu stron. 

4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 3 podlega unieważnieniu. 

§ 27. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty uzyskania przez niego wiedzy o 

okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy 

do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, 
Wykonawca nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 15 dni roboczych i mimo dodatkowego 
pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy 
dodatkowego wezwania, 

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z 
realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie umówionego terminu zakończenia robót, 

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, mimo pisemnego wezwania do realizacji 
jego postanowień, 

5) nie stosuje się do zapisów i wymogów związanych z realizacją umowy przez podwykonawców. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie określonym w niniejszej umowie na część zobowiązania 
wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

4. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma 
złożonego bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez 
Wykonawcę. 

§ 28. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 
1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty 

faktury, mimo dodatkowego wezwania – w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu wyznaczonego za zapłatę faktury. 
2. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma 

złożonego bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu 
przez Zamawiającego. 

§ 29. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć 
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
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2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, materiały, sprzęt i inne 
prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót 
przerwanych i robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma 
prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy, przez niego dostarczone lub wniesione 
materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 
Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 do 
odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować 
usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego 
obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego 
dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

§ 30. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 
1. W terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy 

protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę 
do wystawienia przez Wykonawcę faktury (rachunku). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień 
odstąpienia. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do 
realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w celu 
zwrotu kosztów ich nabycia. 

4. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz 
tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT 
(rachunku). 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, 
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na 
podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 
nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z 
odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 31. Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 
22 ust. 1 i 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w okresie od dnia wyznaczonego jako terminy wykonania 
przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1 umowy, a datą faktycznego wykonania przedmiotu umowy określanego 
zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10,0% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 22 ust. 1 umowy przy czym Zamawiający zachowuje w takim przypadku prawo do roszczeń z tytułu 
rękojmi i gwarancji jakości do robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy, 

3) za przerwanie realizacji robót z winy Wykonawcy trwające ponad 10 dni w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 22 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji – w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 22 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień od daty 
wyznaczonej na usunięcie wad.. 

2. Jeżeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami KC. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10,0 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 22 ust. 1 umowy. 



str. 22 
 

2) za zawinione nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w 
terminach określonych umową w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 22 ust. 1 umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki. 

4. Zapłata kary umownej może nastąpić przez: 
1) potrącenie z przysługującej drugiej stronie należności lub, 
2) jej zapłatę w wymaganym okresie na podstawie wezwania. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie 
opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za 
każdy dzień opóźnienia. 

6. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z 
płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót ani z jakichkolwiek innych 
obowiązków i zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy. 

§ 32. Procedury rozstrzygania sporów 
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy według siedziby Zamawiającego. 
2. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 6 
 

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 
13 LUB ART. 14 RODO    

 

 
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
zaproszenia do składania ofert na zadanie pn.  
 
„Budowa ciągu pieszego w Ciechanowicach - dz.nr 260 i 263” , 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

........................... dnia ....................                                                 .......................................................................……... 
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

______________________________ 

 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 
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Załącznik nr 7  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Kod CPV:  71320000-7 - Usługi w zakresie projektowania 

452334000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ciągu 
pieszego w Ciechanowicach - dz.nr 260 i 263” , obejmującego: 

 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym rozbiórka konstrukcji schodów i nawierzchni z mieszanki mineralno-
bitumicznej),  

 demontaż istniejących balustrad ze stali, 

 wycinka zieleni kolidującej z inwestycją; 

 udowa chodnika łączącego drogę gminną nr 114443D ze schodami o nawierzchni z kostki betonowej; 

 budowa schodów terenowych z prefabrykatów betonowych wraz z montażem nowych balustrad stalowych; 

 budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego schody z drogą powiatową nr 2768D o nawierzchni z kostki betonowej; 

 roboty wykończeniowe i porządkowe; 

 pełnienie nadzoru autorskiego. 

 zgłoszenie zakończenia robót i skuteczne uzyskanie przyjęcia zgłoszenia lub złożenie wniosku o pozwolenie na 
użytkowanie po zakończeniu prac, jeżeli będzie ono wymagane. 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1. Etap projektowania, tj. opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem 
zezwoleń, uzgodnień, opinii, decyzji w zakresie budowy ciągu pieszego w Ciechanowicach; opracowanie i uzgodnienie 
dokumentacji dla usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą lub przebudowy infrastruktury kolidującej, uzyskanie zezwoleń 
na prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

2. Etap wykonania robót budowlanych, tj. wykonania robót budowlanych określonych w wykonanej i uzgodnionej 
dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami, wykonanie prac porządkowych na terenie 
realizowanych robót, opracowanie dokumentacji powykonawczej umożliwiającej wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu budowlanego (jeżeli będzie dotyczyć). 

3. Szczegóły oraz uwarunkowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Programie funkcjonalno – użytkowym 
dla budowy ciągu pieszego w Ciechanowicach, opracowanym przez firmę Inżynieria Lądowa INTERKO, Krzysztof Kozłowski z 
siedzibą ul. Marii Skłodowskiej – Curie 27/23, 58 – 400 Kamienna Góra, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu 
przedmiotu zamówienia, oraz decyzji Wójta Gminy Marciszów nr RGKŚ.6731.1.2022 z dnia 25.03.2022r. ustalającej warunki 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 

Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje: 
1. Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zakresu opisanego w Programie Funkcjonalno Użytkowym wraz z wszelkimi 

wymaganymi uzgodnieniami branżowymi, uzgodnieniami rzeczoznawców, pozwoleniami, zezwoleniami wynikającymi z 
przepisów prawa budowlanego. Zamawiający wymaga akceptacji dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku 
o pozwolenie na budowę/ zgłoszeniem robót budowlanych; 

2. Sporządzenie kosztorysu robót; 
3. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB); 
4. Wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w projekcie budowlanym. 
5. Sprawowanie nadzoru autorskiego; 
6. Złożenie do właściwego organu nadzoru budowlanego stosownego zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenie właściwego organu nadzoru budowlanego o nie wniesieniu uwag do 
zaświadczenia o zakończeniu budowy. 

Informacje dodatkowe: 

1. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostanie sporządzone przez Zamawiającego na 
etapie kompletowania dokumentacji do pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 36 miesięcy na wykonane roboty 
budowlane. 

 
 


