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ZAMAWIAJĄCY: 

 
Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna z siedzibą przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu 

i biurem organizacji przy ul. Wełniany Rynek 5/8 w Bydgoszczy,  

telefon (52) 376 7019, fax. (52) 376 7019, 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
sprawa 3/2015 

 

WYKONANIE SYSTEMU OZNAKOWANIA 

TURYSTYCZNEGO DRÓG KRAJOWYCH I 

WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-

POMORSKIEGO. 

CPV:  

71322000-1            Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

34922100-7            Oznakowanie drogowe 

45233290-8          Instalowanie znaków drogowych 

 

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony  

                             

Spis załączników: 

Nr 1A - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy 

Nr 1B - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Nr 1C - oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Nr 2 – formularz ofertowy 

Nr 3 – opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa (w tym specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiary) 

Nr 4 – wykaz podwykonawców 

Nr 5 – wykaz robót budowlanych 

Nr 6 – wzór umowy 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza 

do udziału w postępowaniu na wykonanie systemu oznakowania turystycznego dróg 

krajowych i wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego w trybie przetargu 

nieograniczonego z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz w jej załącznikach. SIWZ 

oraz jej załączniki stanowią integralną całość. 

2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach 

nieuregulowanych ustawą, Kodeks cywilny. 

3. Niniejszą SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej 

Zamawiającego http://www.k-pot.pl lub odebrać nieodpłatnie w biurze Zamawiającego - 

przy ul. Wełniany Rynek 5/8 w Bydgoszczy, w godz. 8
00

-15
00

 od poniedziałku do piątku 

lub drogą pocztową. Pobranie SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego nie wymaga jej 

pobrania w wersji drukowanej. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu oznakowania turystycznego dróg 

krajowych i wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie z niniejszą SIWZ 

i jej załącznikami w szczególności ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 

do niniejszej SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tylko w zakresie określonym 

w dokumentacji projektowej, a w szczególności w sytuacji gdy określono nazwy 

producentów, firm, bądź konkretne produkty lub w jakikolwiek inny sposób określono 

konkretny towar/produkt. Oferta równoważna winna zapewniać, iż jest to oferta o takiej 

samej lub podobnej jakości, przy czym stwierdzenie czy oferta równoważna spełnia 

wymagania SIWZ należy do uprawnień Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający 

wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te „równoważniki” 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji. 
9. Płatność dokonywana będzie zgodnie ze wskazaniami zawartymi we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

10. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, jakie zamierza powierzyć 

podwykonawcom poprzez odpowiednie wypełnienie załącznika nr 4 do niniejsze SIWZ. 

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę poszczególnych elementów niniejszego 

zamówienia podwykonawcy, odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia 

spoczywać będzie wyłącznie na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania 

w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez 
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wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, zgodnie z zapisem z załącznika nr 4 

do SIWZ. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż Wykonawca 

będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. 

2.  Zastrzeżenie, o którym mowa w powyższym punkcie, nie jest skuteczne w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. 

3. Zamawiający, informuje, iż  nie określa informacji o umowach o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na przedmiot tych dostaw lub usług, nie 

podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, natomiast z uwagi na wartość nie 

podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu zgodnie z  przepisem art. 143b ust. 8 

tj. z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej  niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę: 

1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; 

2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 

11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12. Zamawiający informuje, iż w przypadku powstania ewentualnych sprzeczności w  

postanowieniach dokumentacji projektowej  z  treścią SIWZ, obowiązują postanowienia 

SIWZ. 

13. Wykonawca zobligowany jest do posiadania ubezpieczenia z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia co 

najmniej od dnia zwarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości 

odpowiadającej wynagrodzeniu z tytułu tej umowy. W braku takiego ubezpieczenia 

Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

14. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia, chyba, 

że zaproponuje dłuższy okres gwarancji w Formularzu ofertowym. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie wynikającym z oferty jednak nie dłużej 

niż 45dni od dnia zawarcia umowy w przedmiotowej sprawie. 

 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 

1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

należycie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na montażu znaków drogowych przy 

drogach publicznych których łączna wartość jest nie mniejsza niż 200.000,00 zł brutto. 

Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie w walutach obcych Zamawiający przeliczy ich wartość 

przyjmując średni kurs PLN dla tej waluty podanej przez NBP na dzień opublikowania 
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ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający dokona oceny 

spełnienia tego warunku na podstawie analizy wykazu wykonanych robót oraz dokumentów 

potwierdzających należyte ich wykonanie . 

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonywania zamówienia. 

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

1.5 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych). 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia. 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”, 

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej 

SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki 

wykonawca spełnił. 

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. 

 

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKAZANIA 

BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego treść zawarto 

w załączniku nr 1A do niniejszej SIWZ, 

1.2. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

którego treść zawarto w załączniku nr 1B do niniejszej SIWZ, 

1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

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

ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

1.4. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót tj. robót określonych w 

dziale IV pkt 1.2 SIWZ, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
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budowlanej i prawidłowo ukończone; Wykaz musi zawierać informacje niezbędne do 

stwierdzenia czy Wykonawca spełnia warunek określony w dziale IV pkt 1.2. Do 

każdej wykonanej roboty (wskazanej w wykazie) należy przedstawić dowód 

potwierdzający, że robota ta została wykonana należycie oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

(załącznik nr 5), 

 W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości 

zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, 

że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający 

może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 

budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie 

dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu; 

1.5 pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy. 

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w ppkt od 1.2 do 1.3. 

 

UWAGA:   

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w pkt 1 ppkt-y: 1.3, 

składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

- dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymagania 

w zakresie terminów wydania tych dokumentów stosuje się odpowiednio. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może 

zwróci się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

2. Do oferty Wykonawca dołącza, oprócz dokumentów, o których mowa w punkcie 1: 

2.1 wypełniony formularz „Wykaz podwykonawców” w zakresie podwykonawstwa 

stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część 

zamówienia  (jego element) podwykonawcom,  

2.2 oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa 
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w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego treść zawarto 

w załączniku nr 1C do niniejszej SIWZ, 

3. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych 

za zgodność z oryginałem przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy 

(patrz również pkt 7 - wymogi formalne pełnomocnictwa oraz treść rozdziału VI - OPIS 

SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT). 

4. Dokumenty powinny być dołączone do Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszej SIWZ w formie załączników w kolejności wskazanej w tym Formularzu. 

5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu 

za zgodność z oryginałem). 

6. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y 

nie wymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być 

przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność 

z oryginałem kopii. 

7. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjów) lub spółek cywilnych 

każdy z Wykonawców składa odpowiednio oddzielne dokumenty wymienione w pkt 1 ppkty 

1.3 niniejszego rozdziału. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka 

cywilna może złożyć jeden wspólny dokument. Ponadto każdy z Wykonawców 

występujących wspólnie (konsorcjum lub spółka cywilna) składa oświadczenie o spełnieniu 

w swoim zakresie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych poprzez podpisanie oświadczeń, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.1. i ppkt 1.2, 

w sposób nie budzący wątpliwości, że wspólnie spełniają warunki udziału 

w postępowaniu i żaden z nich nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 Każdy z członków konsorcjum składa oddzielne oświadczenie o przynależności do grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

załącznika nr 1C do niniejszej SIWZ, 

 Wykonawcy występujący wspólnie warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać 

łącznie.  

8. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, złożenie dokumentu 

w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) 

i nie uzupełnienie ich w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty. 

9. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów. 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

  

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Załączniki do oferty należy złożyć w kolejności wg Formularza ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 
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4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną/ne 

do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane 

przez upoważnionego/ych przedstawieciela/li Wykonawcy. 

a. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy (patrz 

również pkt 6 rozdz. V SIWZ - wymogi formalne pełnomocnictwa). 

6.  Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej 

kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

7.  W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej 

notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

lub w sytuacji, w której wykonawca polega na zdolności finansowej innych podmiotów 

lub polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia innych podmiotów a podmioty te będą brały udział w realizacji 

części zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

9. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) 

była ponumerowana kolejnymi numerami. 

10. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 

uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) 

oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą 

ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć, zszyć 

wszystkie strony oferty na co najmniej dwie zszywki itp. 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) 

muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e 

ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający jej  identyfikację.  

12. Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne 

i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, 

że nie mogą one być udostępniane. oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa (należy załączyć do oferty wyjaśnienia wykazujące 

spełnienie przesłanek pozwalających uznać, iż dane zastrzeżone w ofercie stanowią 

tajemnice przedsiębiorstwa).. 

a. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. 
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zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym 

uczestnikom postępowania. 

b.  Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym 

a wyjaśnienia załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona 

na życzenie każdego uczestnika postępowania. 

c.  Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

d.  Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

13. Udostępnianie ofert odbywać się będzie po złożeniu prośby skierowanej 

do Zamawiającego. 

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Prawo zamówień publicznych. 

15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). 

W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

a. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku 

do Wykonawców, wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum podpisują oświadczenia, 

których treść zawierają załącznika nr 1A i 1B do niniejszej SIWZ, w sposób 

nie budzący wątpliwości, że spełniają warunki udziału w postępowaniu i żaden 

z nich nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

b. – każdy z członków konsorcjum składa oddzielne oświadczenie o przynależności 

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, załącznika nr 1C do niniejszej SIWZ, 

c.  oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie, 

d.  wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 

lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy 

konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. 

 

e. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

 

15.1 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 

z pełnomocnikiem (liderem), 

15.5 wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się 

na „Wykonawcę”, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 

dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 

 

VII. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM. 
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VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu 

składania oferty. 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (jedna w drugiej) w biurze Kujawsko-

Pomorskiej Organizacji Turystycznej Wełniany Rynek 5/8,  

  85-036 Bydgoszcz w terminie do dnia 7 października roku do godz. 9
00

.            

1.1 Kopertę zewnętrzną należy zaadresować jak niżej: 

 

Kujawsko–Pomorsko Organizacja Turystyczna  

Wełniany Rynek 5/8 

85-036 Bydgoszcz  

 

Oferta w postępowaniu na  

WYKONANIE SYSTEMU OZNAKOWANIA 

TURYSTYCZNEGO 

 (nr sprawy 3/2015)  

nie otwierać przed 7 października 2015 roku przed godz. 9
30 

 

1.2 Kopertę wewnętrzną należy zaadresować jak w punkcie 1.1 oraz wskazać oznaczenie 

wykonawcy składającego ofertę. 

1.3 Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako 

zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie 

określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) ponosi Wykonawca. 

1.4 Wykonawca na wniosek otrzyma potwierdzenie złożenia oferty. 

1.5 Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 października 2015 roku o godz. 9
30

, w Wełniany 

Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz. 

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku 

nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, 

na jego wniosek, informację z sesji otwarcia. 

 

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA 

SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują faxem na numer (52) 376 7019 lub za pośrednictwem e-maila na adres: biuro@k-

pot.pl. 
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
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3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Przewodniczący Komisji – 

Olgierd Sobkowiak. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż: 

- na 2 dni przed upływem terminu składania pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. 5. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia. 

8.1 Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie udostępniona na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

8.2 W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych 

zmian w ofertach, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

XI. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY. 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, 

poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg tych samych zasad jak 

składana oferta (patrz rozdział IX niniejszej SIWZ) tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio 

oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. 

3. Koperty oznakowane dopiskiem ”ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 

zmian, zostaną dołączone do oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożone  powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) 

z napisem na kopercie „WYCOFANE”. 

5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu 

poprawności postępowania, oferty wycofane nie będą otwierane. 

 

XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. 

 

Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie jej składniki tj. 

wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
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zamówienia w tym koszt zakupów materiałów budowlanych, robocizny, transportu, usług 

gwarancyjnych, wykonania (ewentualnych) pomiarów prac przygotowawczych, 

zabezpieczających i porządkowych, koszty opracowania dokumentacji oraz innych elementów 

zamówienia a także koszty związane z ewentualnym ryzykiem wynikającym z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

Obliczona w ten sposób cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy. 

Wynagrodzenie wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 

Kodeksu Cywilnego, co oznacza, że nie będzie on mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia 

określonego w ofercie w związku z koniecznością wykonania prac, których nie przewidział 

sporządzając ofertę. 

W związku z tym Zamawiający zaleca aby wykonawcy przeprowadzili wizję lokalną w obiekcie 

w którym realizowane będzie zamówienie. 

Cena powinna zostać wyrażona w złotych polskich zarówno cyfrowo jak i słownie. 

 

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ 

BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM 

A WYKONAWCĄ 

 

Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie 

polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU 

OCENY OFERT. 

 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

Cena – 70 % 

Skrócony termin realizacji zamówienia – 15% 

Gwarancja – 15 % 

 

2. Porównanie cen ofertowych złożonych ofert będzie dokonana wg poniższego wzoru:  

 

 C – ocena oferty 

 

                         najniższa oferowana cena 

          C =                                                       x 70 pkt 

                             cena badanej oferty 

 

Uzyskana w tym kryterium punktacja zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.  

 

3. Ocena w kategorii skrócony termin realizacji zamówienia będzie dokonywana wg poniższych 

zasad:  

 

Skrócony termin realizacji zamówienia do 40 dni od dnia zawarcia umowy w przedmiotowej 

sprawie – 5 pkt. 

Skrócony termin realizacji zamówienia do 35 dni od dnia zawarcia umowy w przedmiotowej 

sprawie – 10 pkt. 
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Skrócony termin realizacji zamówienia do 30 dni od dnia zawarcia umowy w przedmiotowej 

sprawie – 15 pkt. 
 

Realizacja zamówienia w terminie podstawowym to jest 45 dni od dnia zawarcia umowy 

w przedmiotowej sprawie – 0 pkt. 
 

4. Ocena w kategorii wydłużenie okresu gwarancji:  

 

Wydłużenie terminu gwarancji na wykonane w ramach przedmiotowego zamówienia roboty 

budowlane i znaki drogowe, tablice drogowe i pylony informacyjne do 48 miesięcy od dnia 

dokonania odbioru całości przedmiotu zamówienia  – 7 pkt. 
Wydłużenie terminu gwarancji na wykonane w ramach przedmiotowego zamówienia roboty 

budowlane i znaki drogowe, tablice drogowe i pylony informacyjne do 60 miesięcy od dnia 

dokonania odbioru całości przedmiotu zamówienia  – 15 pkt. 
 

Zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji na wykonane w ramach przedmiotowego zamówienia 

roboty budowlane i znaki drogowe, tablice drogowe i pylony informacyjne to jest 36 miesięcy od 

dnia dokonania odbioru całości przedmiotu zamówienia – 0 pkt. 
 

5. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego 
wzoru:  
 
Lp = C+T+G 
Gdzie Lp – liczba punktów  
C – punkty przyznane w kryterium Cena  
T – punkty przyznane w kryterium skrócony termin realizacji zamówienia  
G - punkty przyznane w kryterium gwarancja 
 
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 

ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę sama ilość punktów Zamawiający dokona 

spośród tych ofert wyboru oferty z najniższą ceną.  

7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

określonym przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 Ustawy – 

Prawo zamówień publicznych. O poprawieniu omyłek zamawiający powiadomi wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona.  

9. W przypadku różnicy w cenie ofertowej zapisanej cyfrowo a zapisanej słownie Zamawiający 

za wiążącą uzna cenę zapisaną słownie.  

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, która uzyskała najwyższą ilość punktów spośród złożonych ofert. 
 

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
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1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

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

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

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

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

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

c)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 

o których mowa w pkt 1 lit. a na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród pozostałych ofert, chyba 

że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 

 

XVI. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

sumy wynagrodzeń należnych Wykonawcy przez cały okres, na który umowa zostanie zawarta 

(brutto). 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, o których mowa 

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszące w formie pieniężnej powinno zostać 

wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.  

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka ww. form zabezpieczenia. 

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 

a. 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

b. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady. 
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XVII. POSTANOWIENIA UMOWY. 

 
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy zgodnie z istotnymi postanowieniami umownymi 

stanowiącymi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji 

lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze 

obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich 

jak w szczególności: 

- zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia, 

- wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu 

zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia 

o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, 

wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, 

działania wojenne. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru 

przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przedłużenia się procedury udzielenia 

zamówienia publicznego związanego z wniesieniem odwołania w przedmiotowej sprawie. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru 

przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu 

zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru 

przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu 

zamówienia, powstałych w wyniku ewentualnych prac budowlanych prowadzonych w miejscach 

gdzie przedmiot zamówienia ma być realizowany lub dostarczony. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru 

przedmiotu zamówienia i zakresu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku gdy realizacja 

Przedmiotu Umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji 

publicznej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było uzyskanie tych 

dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa; 

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny 

do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron 

umowy, w oparciu o ww. okoliczności. 

3. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany systemu płatności (nie dotyczy wysokości ceny) 

jeśli taka konieczność wynikać będzie z innych zmian wprowadzonych do umowy (np. zmiana 

terminu realizacji przedmiotu zamówienia) lub od uwarunkowań dotyczących dofinansowania 

zamówienia ze środków Unii Europejskiej. 

4. Zmiany wysokości wynagrodzenia brutto jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej 

stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy 

brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości 

podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy netto (t.j. bez podatku VAT) jest niezmienne.). 

5. Zmiany w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego 

wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian technologicznych, w szczególności: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub SIWZ 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 
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w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami 

lub urządzeniami o parametrach nie gorszych niż wskazane w ofercie lub SIWZ; 

b) pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów 

eksploatacji przedmiotu zamówienia; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej 

na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów 

eksploatacji przedmiotu zamówienia; 

d) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie lub SIWZ w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia; 

e) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, informatycznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy. 

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

9. Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. 
 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga do sądu) przysługuje wykonawcy i uczestnikowi 

konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy, zostały określone w Dziale VI tejże ustawy. 

 

Odwołanie 
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności 

przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, 

informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na 

czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 

ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
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4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8, a więc w niniejszym postępowaniu, odwołanie przysługuje wyłącznie 

wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się: 

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

11. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 15 dni od dnia 

zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,  

Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 

- Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie 

polubownym(arbitrażowym), jeżeli Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 
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Załącznik nr 1A 

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

…………………………………… 
…………………………………… 
/dane Oferenta/ 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dla Województwa Kujawsko-

Pomorskiego (numer sprawy: 3/2015) oświadczamy, że: 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie, 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4) spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

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

nazwisko i imię, podpis osoby/ 

osób/ upoważnionej/ych wraz z 

imienną pieczątką 
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Załącznik nr 1B 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
/dane Oferenta/ 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dla Województwa Kujawsko-

Pomorskiego (numer sprawy: 3/2015) oświadczamy, że w stosunku do naszej firmy jako 

Wykonawcy w niniejszym postępowaniu: 

 

brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

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

nazwisko i imię, podpis osoby/ 

osób/ upoważnionej/ych wraz z 

imienną pieczątką 
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Załącznik nr 1C  

 

.............................................. 
          Pieczęć  Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE  
dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

  

 

Oświadczamy, że jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

w przedmiotowym przetargu należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych i składamy listę podmiotów 

należących do grudy kapitałowej: 

 

1…………………………………… 

2 . ………………………………… 

3. ………………………………….. 

 

 

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

        miejscowość, data     

 

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy: 

 

……………..………………………. 

(*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

 
 
 
 
 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na usługi: „Wykonanie systemu oznakowania 

turystycznego dróg krajowych i wojewódzkich województwa kujawsko 

pomorskiego” oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z poniższymi cenami : 

L.p. 
WYSZCZEGÓLNIENIE  

ELEMENTÓW  USŁUGI 

JEDNO-

STKA 

MIARY 

ILOŚĆ 

JEDNO-

STEK 

CENA 

JEDNO-

STKOWA 

NETTO  

(ZŁ) 

 

WARTOŚĆ  

NETTO 

(ZŁ) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Wykonanie projektu organizacji 

ruchu wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami (w min.3 egz.) 

szt.  1   

2. 
Wykonanie projektu 

technicznego pylonów 

informacyjnych (w min.2egz.) 

szt. 1   

3. 
Wykonanie znaków informacji 

turystycznej E-22c (witacze) 

wraz z ich montażem 

szt. 22   

4.  
Wykonanie  znaków informacji 

turystycznej E-22b wraz z ich 

montażem  

szt.  10   

5.  
Wykonanie pylonów informacji 

turystycznej na autostradzie A1 

wraz z ich montażem 

szt.  24   

CENA NETTO   

PODATEK VAT ...... %   

CENA BRUTTO 
 

CENA BRUTTO słownie złotych:     
....................................................................................................................................................... 
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Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie do ……….….. (wpisać właściwy okres 

45 lub 40 lub 35 lub 30) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na wykonane w ramach przedmiotowego zamówienia roboty 

budowlane i znaki drogowe, tablice drogowe i pylony informacyjne na następujące okresy  
……………………. (min. 36 m-cy lub 48 m-cy lub max 60 m-cy) 

 
2. Oświadczamy, że cena uwzględnia wszystkie elementy przedmiotu zamówienia i czynności 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia wskazane w SIWZ. Wskazana cena stanowi 

całkowite wynagrodzenie Wykonawcy. 

3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz stanowiącymi jej integralną część załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji 

zawartych na stronach ……………….., oznaczonej napisem „Tajemnica Przedsiębiorstwa”. 

8. Oferta została złożona na ....... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ........ 

do nr............. (uwaga - na ofertę składają się wszystkie dołączone dokumenty, formularze, 

oświadczenia, zaświadczenia itp.) 

9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 

1) Odpis z właściwego rejestru, 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 

4) Wykaz wykonanych głównych robót budowlanych 

5) Wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom, 

6) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli dotyczy, 

7) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, 

8) Inne: .......................................................................................................................... 

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

 

……………….. , dnia.......................... 

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

(Pieczęć i podpis upełnomocnionego(nych) przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

UWAGA: 

Jeśli dołączone są kopie dokumentów, to muszą być one potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność 

z oryginałem. 
Jeśli wykonawca nie wskaże w formularzu terminu realizacji zamówienia lub okresu gwarancji 

Zamawiający przyjmuję, iż zaoferował on te parametry na poziomie podstawowym to jest 

odpowiednio gwarancja – 36 miesięcy, termin realizacji zamówienia - 45 dni i oferta w tych 

kryteriach oferta otrzyma 0 pkt. 
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Załącznik nr 4 

 

 

(nazwa i adres Wykonawcy)                                                                                    

…………………………………  

                                                    (miejscowość i data) 

 

 
 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  

POWIERZONYCH DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM 

Zamierzam/Nie zamierzam* powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom 

 

L.p. Opis części zamówienia 

  

                                                                   ................................................................ 
                                                                                        (podpis upełnomocnionego(nych) 

                                                                                                     przedstawiciela(i) Wykonawcy) 

* Niepotrzebne skreślić 

Uwaga! 

Wykonawca wypełnia tabelę jedynie w wypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom. 
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Załącznik nr 5 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykaz usług z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego określonych w rozdziale IV punkt 1 

SIWZ. 

  

Lp 
Przedmiot usługi 

 
Zleceniodawca 

Okres realizacji 

usługi 

Wartość usługi 

(brutto) 

1.     

2. .    

3.     

4.     

 

Do powyższego wykazu dołączamy następujące dowody na potwierdzenie, że ww. usługi zostały 

wykonane należycie: 

 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 
 

……………………… 

     (miejsce, data) 

 

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

(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 

 

 

UMOWA Nr ………………………………….......... 2015 

zawarta w dniu .........................................2015 roku 

 

pomiędzy 

Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Toruniu przy Pl. Teatralny 2/326, 87-

100 Toruń, NIP: 956-218-29-10, REGON: 340180728, KRS: 0000249247, 

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………… - …………………………………………………….. 

2. ………………………………… - …………………………………………………… 

zwaną „Zamawiającym” 

a 

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

…………………………………………………………………………………………… 

zwanym „Wykonawcą”  

 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania systemu oznakowania turystycznego dróg krajowych 

i wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie, o którym mowa w § 1 w terminie 

do …………. (termin zgodny ze złożona ofertą) dni od dnia zawarcia umowy.  

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 oznacza zakończenie robót i stanowi jednocześnie dzień 

zgłoszenia gotowości do ich odbioru.  

 

§ 3 

1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony w opisie przedmiotu zamówienia 

oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Polskimi 

Normami, wiedzą techniczną, z zachowaniem względów estetycznych oraz zgodnie 

z ofertą złożoną Zamawiającemu w postępowaniu o zamówienie publiczne 

poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy. Oferta stanowi załącznik nr 2 do umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych 

dla zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy ww. czynności zostały 

przewidziane na dzień ogłoszenia przetargu.  

4. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego 

wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych 
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z realizacją przedmiotu umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokości 

wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się szczegółowo 

ze wszystkimi założeniami przedmiotu umowy i dokumentami posiadanymi 

przez Zamawiającego i ww. informacje i dokumenty określają przedmiot niniejszej 

Umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości bez 

konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi 

dla realizacji przedmiotu umowy, w tym szczególnie: ze stanem obecnym terenu, na 

którym realizowany ma być przedmiot umowy, możliwością urządzenia zaplecza 

budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę i inne media, 

z możliwościami dojazdu do terenu budowy, ze stanem dróg dojazdowych i w związku z 

tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. 

 

§ 4 

1. Osobą pełniącą rolę konsultanta oraz nadzorującą wykonanie przedmiotu umowy jest 

………………………. – …………………….., tel. ……………………., mail. 

…………..  

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ………………………. – …………………….., tel. 

……………………., mail. ………….. 

3. Działania osoby wymienionej w ust. 1 są podejmowane za zgodą i poleceniem 

Zamawiającego. Jednocześnie jej wskazanie nie wyczerpuje możliwości kontaktowania 

się (w tym instruowania, nadzoru) Zamawiającego z Wykonawcą.  

 

§ 5 

Wykonawca: 

1) zapewni właściwą organizację wykonania umowy, w tym przede wszystkim 

wykwalifikowany personel, materiały i sprzęt, 

2) ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo przy 

realizacji przedmiotu umowy.  

3) zabezpieczy dany teren placu budowy zgodnie z przepisami i przed dostępem osób 

trzecich. 

 

§ 6 

Materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy, powinny odpowiadać 

co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 

ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz opisowi przedmiotu zamówienia.  

 

§ 7 
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: 

…………………………………………… zł. brutto 

       (słownie: ……………………………………………../100 złotych brutto). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania przedmiotu umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

§ 8 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę na: Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną z siedzibą w 

Toruniu przy Pl. Teatralny 2/326, 87-100 Toruń, NIP: 956-218-29-10, REGON: 340180728, 

KRS: 0000249247 po wykonaniu przedmiotu umowy, odbiorze wykonanych prac i podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego.  

 

§ 9 

1. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni licząc od następnego dnia od daty dostarczenia 

Zamawiającemu faktury oraz po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w § 8.  

2. Należności z tytułu faktury będą płatne przelewem na nr konta wskazany przez Wykonawcę.  

3. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.  

 

§ 10 

1. Strony ustalają niżej wymienione kary umowne w przypadku niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu 

przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 za każdy 

dzień opóźnienia,  

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego 

dnia po terminie wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia o którym mowa w § 7. 

4) w przypadku nie przystąpienia do usuwania wad lub usterek w terminie 

oraz nie przystąpienia do usuwania wad lub usterek po kolejnym wezwaniu Zamawiający 

będzie miał prawo zlecić usunięcie wad i usterek innemu podmiotowi, a kosztami w pełnej 

wysokości obciążyć Wykonawcę. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich potrącenia 

z kwoty wynagrodzenia po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wystawionej noty. 
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§ 11 

1. Przedmiotem odbioru jest wykonanie oznakowania turystycznego oraz roboty budowlane i 

znakarskie, zgodnie z dokumentacją projektową.  

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie go w ciągu 14 dni roboczych od daty 

zawiadomienia Zamawiającego o ich wykonaniu.  

3. Ze względu na specyfikę wykonywanych robót odbiór może mieć charakter etapowy.  

4. Ze zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą (w tym wykaz znaków i ich lokalizację), która stanowić 

będzie załącznik do protokołu odbioru.  

5. Zamawiający sporządzi protokół odbioru, który określi sposób i termin usunięcia 

ewentualnych wad jakościowych i ilościowych. Protokół podpisują przedstawiciele 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

6. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru przedmiotu umowy, jeżeli w czasie 

tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne – aż do czasu usunięcia 

tych wad. 

7. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża określonego 

terminu zakończenia realizacji umowy.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem to: 

a) Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy lub 

jego odpowiedniej części po raz drugi, lub 

b) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy ma prawo zlecić wykonanie przedmiotu 

umowy lub jego odpowiedniej części od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, 

3) jeżeli wady nie nadają sie do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

9. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte 

do usunięcia wad. 

10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru usług innych niż wymienione w ust. 1, będzie 

spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 

wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

Postanowienia ust. 2, 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.  

12. Przed upływem gwarancji dokonany będzie odbiór ostateczny, który dotyczył będzie robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 
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okresie gwarancyjnym. Przy odbiorze ostatecznym stosuje sie zasady jak przy odbiorze 

końcowym.  

 

§ 12 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia i jego 

poszczególne części na okres ……………….. (zgodny ze złożona ofertą) 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót.  

3. Ze stwierdzonych wad w okresie gwarancji strony podpisują protokół, w którym powinien 

być określony zakres prac i termin ich wykonania.  

4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania protokółu, o którym mowa w ust. 3 

bez podania uzasadnionej przyczyny, a także w przypadku nie wykonania prac w ustalonym 

czasie i zakresie, Zamawiający ma prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

bez utraty praw Zamawiającego wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji 

elementów i urządzeń przez użytkowników.  

 

§ 13 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana jedynie w przypadku zmian nieistotnych w 

stosunku do treści oferty (art. 144 ustawy Pzp), na podstawie której dokonano wyboru oferty 

lub zmian istotnych w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, a w szczególności, strony mają prawo do przedłużenia terminu 

zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone 

dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

1) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy; 

2) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością wykonania przedmiotu umowy; 

3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w wypadku wystąpienia warunków 

atmosferycznych odbiegających od typowych oraz warunków związanych ze stanami 

zagrożenia zalewowego, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy; 

4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek wstrzymania robót lub przerwy 

w pracy powstałych z winy Zamawiającego;  

5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień,  

itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,  

w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców. W sytuacji, gdy Wykonawca, wykazując 

spełnienie warunku udziału w postępowaniu, polegał na zasobach innych podmiotów, które 
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następnie brały udział w realizacji zamówienia jako podwykonawcy, w przypadku ich 

zmiany niezbędne jest wykazanie przez nowego podwykonawcę spełnienia warunku w 

zakresie nie mniejszym niż wykazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

4. Zamawiający dopuszcza rezygnację Wykonawcy z podwykonawcy. W sytuacji, 

gdy Wykonawca, wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, polegał 

na zasobach innych podmiotów, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu iż 

samodzielnie spełnia warunku udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych, 

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

 

§ 14 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści księgi III tytułu XIII Kodeksu cywilnego 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy lub ją przerwał bez uzasadnionych przyczyn 

i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności postanowienia § 3 

i § 6.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji usługi w toku według stanu na dzień jego sporządzenia, 

2) Wykonawca: 

a) zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, która odstąpiła od umowy, 

b) sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację 

zamówienia, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 

innych usług nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od niego. 
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4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający obowiązany jest do odbioru prac wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, 

zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace, pokrycia udokumentowanych kosztów 

poniesionych przez Wykonawcę. 

5. Do obliczenia należności Wykonawcy z tytułów wymienionych w ust. 4 stosuje się ceny 

ustalone w ofercie.  

 

§ 15 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, jeżeli 

wskazał w ofercie tę część robót jako część zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami części robót 

wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z 

częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie. 

Wykonawca, jeżeli zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem mają 

być roboty budowlane, a także po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze 

zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą w trakcie negocjacji z 

potencjalnym podwykonawcą jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

umowy, której treść jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego projekt umowy wraz z częścią dokumentacji  

oraz oświadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeżeli będzie to projekt umowy z dalszym 

podwykonawcą) zawierające zgodę na jej zawarcie w taki sposób, aby projekt umowy i 

oświadczenia dotarły do Zamawiającego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia 

umowy. 

3. Dostarczenie projektu umowy nawet łącznie ze zgodą Wykonawcy na jej zawarcie przez 

potencjalnego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie rodzi odpowiedzialności 

solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nawet w przypadku braku reakcji 

Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania dokumentów. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę kompletu 

dokumentów, w tym projektu umowy z podwykonawcą lub projektu umowy podwykonawcy 

z dalszym podwykonawcą (itd.) nie zgłosi na piśmie  zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę 

na zawarcie umowy. 

5. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do projektów aneksów do zawartych 

umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.   

6. Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem będą roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie 

zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) Zakres robót (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mieścić się  

w zakresie określonym w ofercie przez Wykonawcę jako część zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia 

odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać lub dopuszczać wykonania 

przedmiotu objętego umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach 

niniejszej umowy; 
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2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi być 

wynagrodzeniem ryczałtowym; 

3) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do każdej zmiany umowy 

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

4) Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących podwykonawcy wobec 

Wykonawcy lub Zamawiającego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom 

wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego 

5) Jakiekolwiek wierzytelności przysługujące Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy, 

dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych 

podwykonawców), w tym w szczególności wierzytelności z tytułu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczeń, urządzeń 

lub energii muszą być wcześniej wymagalne niż wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia 

dla podwykonawcy i będą potrącane w pierwszej kolejności z wierzytelnością o zapłatę 

wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawcę 

jakichkolwiek kwot z należności przysługujących podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia 

następować będzie odnowienie tj. Wykonawca po spełnieniu warunków będzie 

zobowiązany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia w 

tej części wygaśnie, w efekcie Zamawiający będzie zwolniony z zapłaty kwoty 

odpowiadającej kwocie zatrzymanej przez Wykonawcę; (odpowiednie postanowienia 

muszą się znaleźć także w umowach podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.); 

6) Przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi  

być określony dokładnie i wyczerpująco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu  

w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu 

oraz opis i wyszczególnienie prac; 

7) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego 

podwykonawcy nie może być późniejszy niż  termin zakończenia przedmiotu umowy 

określony w niniejszej umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

8) Termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (lub którejkolwiek części 

wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być 

późniejszy niż 14 dni od dokonania odbioru końcowego całego przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego (z zastrzeżeniem wymagania wskazanego w pkt 3);  

9) Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio 

wykonawcę lub podwykonawcę; 

10) W przypadku stosowania przez Wykonawcę w umowach z podwykonawcami 

zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej 

kwoty z należności wynikającej z faktury, w umowach musi znaleźć się postanowienie, że 

na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę 

wynagrodzenia w części zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty 

zabezpieczenia; 

11) Odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi być 

wcześniejszy niż zgłoszenie do odbioru robót dokonane przez Wykonawcę; 

12) Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od zaakceptowanego 

projektu; 

13) Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być wygórowane, tj. 

w szczególności wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego 
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podwykonawcy) nie może być wyższe o więcej niż 5 % od wynagrodzenia za tę część 

prac jaka odpowiednio należy się Wykonawcy zgodnie z umową (w tym celu wysokość 

wynagrodzenia dla Wykonawcy za tę część prac może być ustalona przez Zamawiającego 

bądź na podstawie czynników cenotwórczych oraz danych z przedmiaru robót, bądź w 

inny uzasadniony sposób).         

7. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, (także 

tych zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi) oraz ich zmiany. 

Zamawiający ma prawo zgłosić sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich 

poświadczonych kopii. 

 

§ 16 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Spory Strony poddają pod rozstrzygnięcia Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 dla Zamawiającego, 1 

dla Wykonawcy.  

 


