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1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 

1.1. Zamawiającym jest: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  w 
Bydgoszczy 

1.2. adres: ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz 
1.3. tel./fax: tel.: 52 582 27 23, fax.: 52 582 27 77 
1.4. adres poczty elektronicznej -e-mail: marlena.krzyzaniak@zdmikp.bydgoszcz.pl  
1.5. adres strony internetowej: www.zdmikp.bydgoszcz.pl  

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  
2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości poniżej kwoty określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP, zostało przygotowane  
i prowadzone jest na podstawie przepisów UPZP. 

2.3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 23.05.2014 r. i ogłoszone pod nr 
110813-2014. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP, polegające na 
budowie w rozumieniu art. 3 pkt. 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 
2013 r.  poz. 1409) polegające na „Przebudowie i rozbudowie infrastruktury transportu szynowego 
tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy - przebudowa przejazdów przez torowisko na 
Rondzie Toruńskim”.  

3.2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty, stanowiące 
integralną część SIWZ: 

1.  Dokumentacja – projekt budowlano-wykonawczy wykonany przez Firmę GOTOWSKI 
BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE I PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O. 85-880 BYDGOSZCZ,  
ul. Toruńska 300 

   oraz opis przedmiotu zamówienia   
      2.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
   3.  Projekt czasowej organizacji ruchu 
      4.  Kosztorys ofertowy zawierający przedmiary robót. 

 
Realizacja robót budowlanych zgodna z wyżej wymienionymi dokumentami, stanowiącymi 
załączniki do SIWZ, które są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu 
ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl,.  

3.3 Procedura przetargowa dotyczy wyłącznie zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa 
infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy - przebudowa 
przejazdów przez torowisko na Rondzie Toruńskim”, która jest częścią zadania: „Przebudowa 
przejazdów przez torowisko na Rondzie Toruńskim wraz z remontem torowiska wzdłuż ul. 
Toruńskiej od rozjazdu „Perłowa” do Ronda Toruńskiego w Bydgoszczy”. W ramach 
ogłoszonego przetargu nie będzie remontowany odcinek torowiska klasycznego zlokalizowany 
wzdłuż ul. Toruńskiej znajdujący się pomiędzy Rondem Toruńskim a węzłem „Perłowa”. 

    W ramach zadania należy  dostarczyć dwa komplety rozjazdów nakładkowych, które można 
zamontować w torowisku 1000 mm zarówno do szyn 60R2 jak i 49E1, dla rozstawu torów 2,9 m 
oraz 3,9 m. Rozjazdy te są niezbędne dla prawidłowego wykonania drugiego etapu zadania tj. 
wymiany torowiska tramwajowego pomiędzy Rondem Toruńskim a węzłem Perłowa.   

3.4. Stan istniejący. 
Rondo Toruńskie zlokalizowane jest na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II i ul. Toruńskiej w 
Bydgoszczy. Ulica Jana Pawła II i ul. Toruńska od Ronda Toruńskiego do Ronda 
Bernardyńskiego jest drogą krajową. Odcinek ulicy Toruńskiej od Ronda Toruńskiego do granic 
administracyjnych miasta jest drogą powiatową. Ulicą Jana Pawła II odbywa się główny ruch 
tranzytowy na kierunku północ południe tj. Gdańsk-Poznań. Podczas  wdrażania  projektu 
tymczasowej organizacji ruchu wykonanego przez Zamawiającego i opracowania harmonogramu 



Nr sprawy 024     

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy  
3

prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę, że przejazdy tramwajowe znajdują się na 
jednym z głównych ciągów komunikacyjnych miasta. 
Torowiska na przejazdach przez jezdnie znajdujące się na Rondzie Toruńskim wykonane są z szyn 
Ri60N, które ułożone są na podkładach drewnianych o długości około 2,0m. Podkłady drewniane 
przymocowane są do szyn za pomocą mocowania SKL-12, śrubami stopowymi oraz podkładkami PT 
180. Pod torami znajduje się podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5/50 mm, tym samym materiałem 
zasypane jest torowisko do górnej powierzchni podkładów. W jezdni torowisko zostało zabudowane  
kostką kamienną 9-11cm ułożoną na podbudowie betonowej i obramowane opornikiem betonowym 
ustawionym na ławie betonowej. Na wyspie centralnej torowisko zostało niezabudowane.  
Przebudowywane przejazdy przez torowisko na Rondzie Toruńskim w jezdni  składają się z 
dwóch torów o prześwicie 1000mm. Słupy trakcyjne są rozmieszczone obustronnie w chodnikach 
oraz na powierzchni wyspy centralnej jak i w osi toru. Rozstaw torów na Rondzie Toruńskim jest 
różny i mieści się w przedziale od 3,90m do 4,25 m. Napięcie w sieci trakcyjnej wynosi 600V. 

 
3.5. Program prac budowlanych. 

a) Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na obiekcie w oparciu o 
projekt tymczasowej organizacji ruchu dostarczonego przez zamawiającego. 

b) Wykonanie robót pomiarowych. 
c) Wykonanie robót rozbiórkowych. 

� rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 
� rozebranie torów z szyn 60R2 na podkładach drewnianych , 
� rozebranie podbudowy betonowej, 
� frezowanie warstw bitumicznych, 
� rozebranie krawężników i kostki betonowej wraz z ławami. 
Uzyskany materiał w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych stanowi własność 
wykonawcy. Wyjątek stanowi złom stalowy, który zostanie odebrany przez podmiot 
wskazany przez zamawiającego z miejsca budowy oraz materiał pochodzący z frezowania, 
kostka betonowa i kamienna który należy wywieź na plac zamawiający – Witebska. 

d) Wykonanie robót budowlanych związanych z: 
� Wykonanie podsypki piaskowej, 
� Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
� Wykonanie zbrojonych podbudów betonowych gr 35 cm i 16 cm 
� Ułożenie toru na podbudowie betonowej z szyn 60R2, 
� Ułożenie toru na podkładach strunobetonowych z szyn 60R2 
� Wykonaniem warstw bitumicznych, 
� Ustawieniem krawężników  oraz kostki kamiennej i betonowej, 
� Wykonanie napawania szyn tramwajowych  

e) Regulacja sieci trakcyjnej. 
f) Odtworzenie starej organizacji ruchu pionowej jak i poziomej. 

Przebudowa przejazdów linii tramwajowej przez Rondo Toruńskie ogranicza się do budowy nowego 
torowiska na przecięciach z jezdnią na Rondzie Toruńskim oraz jego zabudowy. Zmiany w geometrii 
układu drogowo-torowego będą niewielkie.  
Łuki poziome:  R=25,00-50,00m, przechyłki na torze 0-1% . 
Spadki podłużne od 0,2% do 1,72%, załamania torowiska do 0,6%. 
Rozwiązanie wysokościowe torów tramwajowych zabudowanych zostało skoordynowane z 
rozwiązaniem wysokościowym istniejących torów  i nawierzchni drogowych. 
W torowisku zabudowanym zakłada się ułożenie szyn 60R2(Ri60N) na podlewie ciągłym, wykonanie 
podbudowie betonowej zbrojonej, podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, podsypce piaskowej i ułożenie geotkaniny wzmacniającej podłoże. W torowisku 
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niezabudowanym przewiduje się ułożenie szyn 60R2(Ri60N) na podkładach strunobetonowych na 
podbudowie tłuczniowej, podsypce piaskowej i geotkaninie wzmacniającej podłoże. 
 
3.6. Konstrukcja torowiska. 
Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod całym torowiskiem zaprojektowano ułożenie 
geotkaniny wzmacniającej podłoże gruntowe. 

a) Konstrukcja torowiska na podbudowie betonowej to: 
� Szyny rowkowe 60R2 gat. stali R260 (Ri 60N gat. stali 900) na ciągłym podparciu tzn. na 

podlewie podszynowej chemoutwardzalnej przytwierdzone do podłoża poprzez łapkę i 
podkładkę (St4) do podbudowy betonowej C-30/37 gr. 35cm na przejazdach przez jezdnie 
Ronda Toruńskiego. 

� Podbudowa betonowa  C30/37 gr. 35 cm zbrojona siatką z prętów stali zbrojeniowej BSt 500S 
śr. 10mm o oczkach 10x10cm dołem i siatką ze stali zbrojeniowej BSt 500S śr. 10mm o 
oczkach 20x20cm górą. 

� Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. min 15 cm. 
� Podsypka piaskowa gr. min 15 cm. 

Do mieszanki betonowej należy dodać środki przyspieszające wiązanie betonu. Przy ich stosowaniu 
należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta. 

 
b) Konstrukcja torowiska na podkładach strunobetonowych to: 
� Szyny rowkowe 60R2 gat. stali R260 (Ri60N gat. stali 900) i szyny 49E1 gat. stali R260 (S-49 

gat. stali900) przytwierdzone do podkładów strunobetonowych dł. 1,80m za pomocą łapek 
sprężystych SB-4 i wkładki dociskowej. 

� Pod szyną na podkładach należy ułożyć podkładkę podszynową wibroizolacyjną z polietylenu 
lub z elastomeru korkowego gr. 6 mm. 

� Podbudowa z tłucznia kamiennego gr. min 25 cm (31.5/50mm). 
� Podsypka piaskowa z piasku gr. min 15cm (o wsp. filtracji 1,2*10-4 m/sek). 
� Geotkanina wzmacniająca podłoże, 

Podkłady tramwajowe w torowiskach niezabudowanych przed i za torowiskiem zabudowanym na 
odległości do 5,0m należy ułożyć co 0,5m. Zasypkę tłuczniową (31,5/50mm) należy wykonać do 
górnej powierzchni podkładów. Szyny 60R2 (Ri60N) należy połączyć poprzeczkami płaskimi co 2,0 
m. 
 
3. 7. Napawanie. 
Szyny w torowisku niezabudowanym na wyspie centralnej i szyny rozjazdu w torowisku  
niezabudowanym i zabudowanym należy poddać napawaniu z reprofilacją główki szyn do gr. 25mm 
(w tym należy wykonać napawanie wypłyceń skrzyżowań i rozjazdu do głębokości rowka 12mm)  
 
3.8. Zabudowa torowiska. 
a) Zabudowa torowiska w jezdniach na Rondzie Toruńskim między szynami  torowiska na 
podbudowie betonowej. 

� Warstwa ścieralna z  SMA o uziarnieniu 0/11 gr. 4 cm. 
� Beton C- 20/25 gr. 16 cm zbrojony siatką z prętów stali zbrojeniowej BSt 500S śr. 8mm o 

oczkach 20x20cm. 
Do mieszanki betonowej należy dodać środki przyspieszające wiązanie betonu. Przy ich stosowaniu 
należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta. 
b) Zabudowa na połączeniu jezdni z zewnętrzną szyną torowiska na szer. 0,55 m na podbudowie 
betonowej: 

� Warstwa ścieralna z  SMA o uziarnieniu 0/11 gr. 4 cm. 
� Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 gr. 8 cm. 
� Kompozyt zbrojeniowy (geosiatka nad połączeniem) szer. 1,1m. 
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� Podbudowa z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 gr. 8 cm. 
c) Zabudowa między pomiędzy nawierzchnią nad podbudową betonową i istniejącą nawierzchnią 

jezdni: 
� Warstwa ścieralna z  SMA o uziarnieniu 0/11 gr. 4 cm. 
� Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 gr. 8 cm. 
� Kompozyt zbrojeniowy (geosiatka nad połączeniem). 
� Podbudowa z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 gr. 18 cm. 
� Kruszywo łamane stab. mech 0/31,5 gr. min 20cm na Rondzie Toruńskim. 
� Podsypka piaskowa gr. min. 15cm. 
� Geotkanina wzmacniająca podłoże. 

d) Zabudowa nad istniejącą nawierzchnią jezdni (po sfrezowaniu 12 cm szer. ok. 60 cm) 
� Warstwa ścieralna z  SMA o uziarnieniu 0/11 gr. 4 cm. 
� Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 gr. 8 cm. 
� Kompozyt zbrojeniowy (geosiatka nad połączeniem). 

 

Złącza robocze powinny być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być oklejona 
samoprzylepną taśmą termoplastyczną (asfaltową). Sposób wykonywania złącz roboczych powinien 
być zgodny z aprobatą techniczną. 
 
Komorę szynową szyny 60R2 należy wypełnić wkładką betonowa wklejaną na elastyczny klej na 
bazie poliuretanów na długości zabudowywanego torowiska a szczelinę między szyną i nawierzchnią 
zabudowy (2,5 x 17,0 cm) należy wypełnić chemoutwardzalną masą zalewową. 
 
Zabudowę torowiska zabudowanego od strony torowiska niezabudowanego należy obramować 
poprzecznie krawężnikiem bet. 15x30cm (na płasko) układanym na „mokro” na ławie bet. C-12/15 o 
wym. 5x40 cm z oporem 10x17cm od torowiska niezabudowanego i krawężnikiem bet. 15x30cm (na 
płasko) układanym na „mokro” na ławie bet. C-12/15 o wym. ok.6,7x40 cm od strony torowiska 
zabudowanego kostką kamienną 9-11 cm (z odzysku). 
 
Nawierzchnię z kostki kamiennej z odzysku należy odtworzyć w miejscach jej rozebrania poza 
jezdniami: na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 4cm i podbudowie tłuczniowej 5cm powyżej pow. 
podkładów (zasypki). 
 
W ramach zadania należy dostarczyć dwa komplety rozjazdów nakładkowych zgodnych ze SST D 
10.04.01 NAWIERZCHNIE TRAMWAJOWE pkt. 2.1.10. W cenie rozjazdów należy uwzględnić 
transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Rozjazdy są niezbędne dla prawidłowego 
wykonania drugiego etapu prac polegających na remoncie torowiska tramwajowego pomiędzy 
Rondem Toruńskim a węzłem Perłowa. Rozjazdy należy dostarczyć w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego na terenie miasta Bydgoszczy. 

 

Zamawiający wymaga 5 letniego okresu gwarancji na wykonane roboty. 
Rozjazdy nakładkowe - gwarancja 24 miesiące na iglice, 36 miesięcy na pozostałe elementy 
rozjazdu. Gwarancja nie obejmuje zużycia rozjazdu wynikającego z naturalnej eksploatacji rozjazdu. 
 
3.9 Organizacja ruchu na czas budowy 

a) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót na podstawie dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego (Wszelkie 
koszty związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz jej bieżącym 
utrzymaniem oraz przywróceniem oznakowania do stanu pierwotnego ponosi wykonawca i 
powinien je wliczyć w tymczasową organizację ruchu). 

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca  
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prowadzonych robót w pasie drogowym oraz za jego utrzymanie przez cały czas trwania robót 
(24h/dobę). 

c) Zadanie będzie realizowane w tym samym czasie jak remont przejazdu na Rondzie 
Bernardyńskim ( zadanie związane z utrzymaniem infrastruktury torowej). Wykonawca zadania 
związanego z przebudową przejazdów przez torowisko na Rondzie Toruńskim odpowiedzialny 
będzie za wdrożenie i utrzymanie na bieżąco tymczasowej organizacji ruchu na obu zadaniach, 
gdyż jest ona związana bezpośrednio z zakresem oddziaływania remontu przejazdów na 
Rondzie Toruńskim.  

(Koszty z  związane z wdrożeniem i utrzymaniem tymczasowej  organizacji ruchu na Rondzie 
Bernardyńskim, należy wliczyć w tymczasową organizację ruchu). 

3.10 Prowadzenie prac (roboty w zamknięciu torowym 3 miesiące) 
a) Roboty prowadzone będą przy odbywającym się ruchu kołowym oraz częściowo 

tramwajowym. Jak będą prowadzone prace na przejeździe nr 2 i nr 3 to ruch tramwajowy 
odbywać się będzie przejazdem nr 1. Jak natomiast prace będą odbywać się na przejeździe nr 
1 to ruch tramwajowy odbywać się będzie przejazdem nr 2 oraz nr 3.  

b) Zamawiający przewiduje etapowanie prac na zadaniu ( najpierw zostaną wykonane przejazdy 
przez jezdnie ul. Jana Pawła II przejazd nr 2 i nr 3). Prace na tych przejazdach będą 
wykonywane w dwóch etapach – połówkowe zamknięcie przejazdów w taki sposób aby mógł 
być prowadzony ruch kołowy w ciągu ul. Jana Pawła II.  Po zakończeniu prac na przejeździe 
nr 2 i nr 3, Wykonawca rozpocznie prace na przejeździe nr 1. Prace na tym przejeździe 
również prowadzone będą połówkowo aby utrzymać ruch kołowy w ciągu ul. Toruńskiej. 

c) Roboty prowadzoną będą przy wyłączonym napięciu w sieci trakcyjnej. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za prace polegające na odłączeniu napięcia w sieci oraz jego 
ponowne włączenie po zakończeniu prac łącznie z wszelkimi kosztami z tym związanymi. 
Sposób odłączenia napięcia w sieci trakcyjnej należy uzgodnić z Miejskimi Zakładami 
Komunikacji w Bydgoszczy.  Włączanie i wyłączanie sieci trakcyjnej  należy odnotować w 
dzienniku budowy. (Koszty z tym związane należy wliczyć w tymczasową organizację 
ruchu). 

d) O terminie wykonania prac należy powiadomić Miejskie Zakłady Komunikacji oraz Wydział 
Organizacji Transportu  ZDM i KP. 

Sposób rozliczenia 
Ustala się, że rozliczenia za wykonane roboty, objęte kosztorysem ofertowym odbywają się w 
terminach miesięcznych na koniec każdego miesiąca, na podstawie obustronnie podpisanego protokołu 
odbioru robót z załączonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym. 
Wartość wykonanych robót jest iloczynem ilości faktycznie wykonanych, odebranych robót i 
odpowiadających im cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. Suma faktur 
częściowych do momentu odbioru końcowego nie może przekroczyć 85 % wartości brutto umowy) (bez 
kosztów rozjazdów nakładkowych). Faktura na pozostałe 15 % może być wystawiona przez 
Wykonawcę. - po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą 
końcową po zakończeniu całego zadania na podstawie końcowego odbioru robót. Rozliczenie za 
dostawę rozjazdów nakładkowych nastąpi, na podstawie obustronnie podpisanego protokołu 
odbioru rozjazdów, z załączonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru protokołem 
odbioru.   
 
Uwaga: W przypadku wystąpienia w niniejszej SIWZ, w tym w jej załącznikach (m.in. w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub w kosztorysie ofertowym) nazw własnych (np. 
materiałów) wskazujących na producenta i konkretny typ katalogowy, należy każdy taki ewentualny 
przypadek traktować jako przykładowy i czytać z klauzulą „lub równoważny, o takich samych lub nie 
gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych”. 

 

3.2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 
45234121-0 - Roboty w zakresie kolei tramwajowej 
34941600 -1  Rozjazdy 
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45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii telekomunikacyjnych i     
energetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu. 

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne; 
45233252-0   Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: 

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

6. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: 

6.1. Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju zamówień, co 
objęte zamówieniem podstawowym. 

6.2. Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki 
finansowe na ich wykonanie. 

6.3. Łączna wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia 
podstawowego. 

6.4. Na okoliczność wystąpienia zamówień uzupełniających, zostanie zawarta umowa w trybie 
zamówienia z wolnej ręki . 

7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, 
jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 UPZP: 

8.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

8.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
8.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Ofercie: 

1) części zamówienia (zakresu/ów), której/ych wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcy/om. Brak takiej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia 
realizowana będzie przez Wykonawcę, 

2) nazw (firm) podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby Wykonawca powołuje się, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b UPZP, w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP wraz z częścią 
zamówienia (zakresem), który zostanie im powierzony. 

8.4. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 
własne zachowanie (art.474 K.c). 

9. Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 19.12.2014 r., z 
zastrzeżeniem: 

Roboty należy wykonać w terminie trzech miesięcy w zamknięciu torowym: od 21 czerwca  do 30 
września 2014 roku: 
Przejazd nr 2 i nr 3 należy wykonać w terminie od 21 czerwca do 15 sierpnia 2014 roku.  
W tym czasie wstrzymany zostanie ruch tramwajowy przez Babią Wieś. Przejazd nr 1 należy 
wykonać w terminie od 16 sierpnia do 30 września 2014 roku. W tym czasie wstrzymany zostanie 
ruch tramwajowy pomiędzy Rondem Toruńskim a Rondem Fordońskim.  
Rozjazd nakładkowy należy dostarczyć do 19 grudnia 2014 roku, w miejsce wyznaczone przez 
Zamawiającego na terenie miasta Bydgoszczy. 



Nr sprawy 024     

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy  
8

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą: 
- brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 

1 UPZP oraz 
- spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego na podstawie 

art. 22 ust.1 UPZP, dotyczących: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
W związku z tym iż, Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 
tego warunku, za jego spełnienie uzna złożone oświadczenie, zgodnie z art. 44 UPZP,  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie  
co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie torowiska 
tramwajowego zabudowanego w technologii podlewu ciągłego z żywic chemoutwardzalnych (schemat 

sprężystego mocowania szyn) minimum 0,080 km toru pojedynczego (w ramach jednego zadania). 

Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana 
zgodnie z kryterium „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dokumentów dołączonych przez 
Wykonawcę do oferty, określonych w pkt. 11.1 SIWZ. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP  
(np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem odpowiednim potencjałem 
technicznym, w tym sprzętem specjalistycznym określonym w specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych w minimalnej liczbie i o minimalnej wydajności, 
gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia.  
Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana 
zgodnie z kryterium „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dołączonego przez wykonawcę do oferty 
zgodnie z art. 44 UPZP, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP  
(np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie. 
Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia gwarantującymi właściwą jakość robót budowlanych, o kwalifikacjach zawodowych i 
doświadczeniu zawodowym nie mniejszym niż określone poniżej, tj.:  
kierownikiem budowy legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub w specjalności 
kolejowej ograniczonej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane (wg stanu prawnego 
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obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub innymi uprawnieniami 
umożliwiaj ącymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, których w 
aktualnym stanie prawnym, uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. 

Kierownik budowy musi posiadać 5 lat stażu pracy zawodowej w tym minimum 3 lata jako 
kierownik budowy lub kierownik robót. 

Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana 
zgodnie z kryterium „spełnia/nie spełnia”, na podstawie złożonego zgodnie z art. 44 UPZP 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP  
(np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie. 
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

5. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: 
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 

1.000.000,00 (słownie: jeden milion 00/100) PLN, 
2) posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia  
w wysokości 1 000 000,00 (słownie: jeden milion 00/100) PLN. 

Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana 
zgodnie z kryterium „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dołączonego przez wykonawcę do oferty 
zgodnie z art. 44 UPZP, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP  
(np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie. 
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

11.1. Działając zgodnie z przepisami UPZP Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do 
wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP, nie później  
niż na dzień składania ofert, w następującym zakresie: 
11.1.1 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

określonych w pkt. 10 SIWZ, wykonawca zobowiązany jest złożyć, przez dołączenie do 
oferty, następujące dokumenty:  
1. oświadczenie, wymagane art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust.1 
UPZP (opisanych w pkt 10 SIWZ). 
Oświadczenie sporządzone wg wzoru Zamawiającego - załącznik do SIWZ należy 
złożyć w oryginale;  

2. na potwierdzenie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opisanego  
w pkt. 10.2 SIWZ): 
1) 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 
wykonywania (sporządzony wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik do 
SIWZ), 

2) dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
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Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
2013r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zwanego dalej 
„rozporządzeniem”, dowodami tymi są poświadczenie, lub inne dokumenty, jeżeli  
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  
w stanie uzyskać poświadczenia. 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, 
wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania ww. dowodów. 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 były wykonane, o przedłożenie 
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

11.1.2 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 10 
SIWZ, polega na zasobach (wiedzy i doświadczeniu) innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust.2b UPZP, 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 okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. Należy je złożyć w oryginale. 

11.2. Działając zgodnie z przepisami UPZP Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 
art. 24 ust.1 UPZP, nie później niż na dzień składania ofert, w następującym zakresie: 

11.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 UPZP.  
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 UPZP, 
wykonawca zobowiązany jest złożyć przez dołączenie do oferty, następujące dokumenty:  

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (sporządzony wg wzoru 
Zamawiającego - załącznik do SIWZ), 

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i 
społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

11.2.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 11.2.1 SIWZ 
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednia, że:  
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 

11.2.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
pkt. 11.2.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,  
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone 
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
Terminy wystawienia stosuje się odpowiednio. 

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

11.2.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie  
art. 23 UPZP, oddzielnie wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa  
w art. 24. ust.1 UPZP, w związku z tym każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia składa, przez dołączenie do oferty, dokumenty 
wymienione w pkt. 11.2.1. SIWZ. 

11.3. Dokumenty wymagane w pkt 11.2 SIWZ, należy złożyć zgodnie z przepisem § 7 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 

11.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
Zgodnie z art. 26 ust. 2d UPZP, wykonawca wraz z ofertą składa (wg wzoru 
Zamawiającego - załącznik do SIWZ) w oryginale: 
1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa  
w art. 24 ust. 2 pkt 5 UPZP;  

albo 2. informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie  
art. 23 UPZP, oddzielnie składa dokument wymieniony w pkt 11.4.1 albo 11.4.2 SIWZ. 

12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z wykonawcami:  
12.1. Wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ wykonawcy przekazują na adres Zamawiającego 

podany w pkt.1. SIWZ, w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 38 UPZP. 
12.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (z zastrzeżeniem pkt.12.4. SIWZ) 

Zamawiający i wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną (adres podany w pkt 13 SIWZ) lub 
faksem (Nr podany w pkt 1.3 SIWZ) z pisemnym potwierdzeniem, przy czym każda ze stron 
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania e-maila lub faksu.  

12.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub e-mailem uważa się 
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu na ich 
składanie. 

12.4. Pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 11 SIWZ przekazywane 
Zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 UPZP oraz 
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wyjaśnienia przekazywane Zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 
art. 26 ust. 4 i art. 87. ust.1 UPZP, wykonawca przekazuje pisemnie. 

 

12.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na podstawie 
art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), wszelka korespondencja prowadzona będzie 
wyłącznie z pełnomocnikiem, występującym jako reprezentant pozostałych, wymienionym w 
pełnomocnictwie. 

12.6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 
1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):  

Marlena Krzyżaniak, Adrianna Wróbel - tel.: 52-582-27-69, 
2. Michał Kasperek ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):  

 - tel.: 52-582-27-18. 

13. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną 
Adres poczty elektronicznej (e-mail): marlena.krzyzaniak@zdmikp.bydgoszcz.pl 

14. Wymagania dotyczące wadium: 
14.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN- (słownie: dwadzieścia 

tysięcy 00/100), przed upływem terminu składania ofert. 
14.2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 

6 UPZP. 
14.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - 

Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, tj. Bank Polska  
Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) - Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416  

z adnotacją: „WADIUM – Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego 
tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy – przebudowa przejazdów przez torowisko na 

Rondzie Toruńskim Nr sprawy 024”. 
14.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być wystawione na 

Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 
ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz 

14.5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie: 
1. potwierdzenie wpłaty lub przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego  

- zaleca się dołączyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, 
określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 

2. potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6 
UPZP – wyłącznie w formie oryginału dołączonego do oferty. 

14.6. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane,  
na zasadach i w trybie określonym w art. 46 UPZP. 

14.7. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.  

15. Termin związania ofertą: 

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni w związku z art. 85 ust. 1 pkt. 1 UPZP, przy czym bieg 
tego terminu zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

16. Opis sposobu przygotowania ofert: 

16.1. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, a 
jej treść winna odpowiadać treści SIWZ.  
Dla wszystkich dokumentów składanych z ofertą, o ile wymagają tłumaczenia na język polski 
pierwszeństwo mieć będzie tłumaczenie w języku polskim. 

16.2. Oferta jest deklaracją wykonania zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w 
SIWZ, w tym umowy, za cenę brutto określoną przez wykonawcę na formularzu Oferty, 
wynikającą z załączonego do Oferty kosztorysu ofertowego (dokumenty wypełnione lub 
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sporządzone wg wzorów Zamawiającego stanowiących załączniki do SIWZ 3.1-3.7) 
Kosztorysy ofertowe są integralną częścią Oferty wykonawcy, w którym podane są ceny 
jednostkowe netto dla poszczególnych pozycji wykonania robót. 

16.3. Formularz oferty powinien być podpisany przez wykonawcę. 
16.4. Wykonawca (osoba podpisująca ofertę) parafuje w ofercie wszelkie miejsca, w których naniósł 

zmiany (nie dotyczy wypełnienia formularza oferty poprzez *skreślenie niepotrzebnych). 
16.5. Zwrot „Podpisany przez wykonawcę”  oznacza: 

Podpisanie przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie  
z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, albo przez 
osobę umocowaną przez osoby uprawnione, zgodnie z dołączonym pełnomocnictwem.  
Zaleca się żeby, podpis/y tych osoby/ób, opatrzone były imienną pieczątką umożliwiaj ącą 
identyfikacj ę osoby składającej podpis.  

16.6. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), to:  
1. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego,  

2. wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem 
nieważności (art.99 § 2 K.c.) ustanowionego pełnomocnika, jako przedstawiciela 
pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez 
upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców i dołączone do 
składanej oferty, 

3. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie. 

16.7. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo/a (również to, o którym mowa w pkt. 16.6. 
SIWZ) – o ile dotyczy.  
Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza. 

16.8. Nie dołączenie do oferty pełnomocnictwa lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa, jeżeli 
winno być ono złożone, skutkuje nieważnością oferty z zastrzeżeniem art.26 ust. 3 UPZP. 

16.9. Do oferty należy dołączyć również dokumenty i oświadczenia, określone w pkt. 11 SIWZ. 
Nie dołączenie do oferty wyżej wymienionych dokumentów skutkuje wykluczeniem 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 UPZP. 

16.10. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 1 UPZP.  

Złożona przez wykonawcę oferta winna być zgodna z wymogami Zamawiającego 
przedstawionymi w SIWZ, zarówno indywidualnie jak i w ramach oferty wspólnej  
(np. konsorcjum, spółki cywilnej). 

16.11. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia z udziałem podwykonawców 
zobowiązany jest podać w Ofercie informacje wymagane w pkt 8.3 SIWZ. 

16.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 UPZP 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. 

16.13. 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. 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. 

16.14. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.    
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 
postępowania lub innych osób. 
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16.15. 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. 

16.16. Wykonawca, w szczególności nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86  
ust. 4 UPZP. 

16.17. Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi dokumentami była trwale spięta i oznaczona  
w następujący sposób: 
1. strona tytułowa z podaniem spisu zawartych dokumentów i numerami stron, 
2. każdej stronie zawierającej informację należy nadać numer. 

16.18. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Zamawiającego: 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,  
ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz 
oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą zamówienia:  
„Oferta przetargowa: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego 
tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy – przebudowa przejazdów przez torowisko 
na Rondzie Toruńskim Nr sprawy 024 
oraz napisem: Nie otwierać przed dniem 09.06.2014 r. godz. 11:00.  

16.19. Przed upływem terminu do składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana oferty winna być doręczona Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu 
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a 
opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA OFERTY.  

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
17.1. Miejsce składania ofert: pokój Nr 20 (kancelaria/parter) w siedzibie Zamawiającego, 

określonej w pkt. 1 SIWZ. 

17.2. Termin składania ofert upływa w dniu  09.06.2014 r. godz. 10:30. 

17.3. Złożenie oferty zostanie zarejestrowane (dzień, godzina). 
17.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysyłanej przez 

wykonawcę drogą pocztową. 
17.5. Oferta złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert zostanie zwrócona zgodnie  

z zapisami art. 84 ust.2 UPZP. 
17.6. Termin otwarcia ofert: w dniu 09.06.2014 r. godz. 11:00. 
17.7. Miejsce otwarcia ofert: pokój Nr 19 (parter) w siedzibie Zamawiającego, określonej  

w pkt. 1 SIWZ. 

18. Opis sposobu obliczenia ceny: 

18.1. Cena oferty zostanie podana przez wykonawcę w formularzu Oferty. Cena oferty jest ceną 
brutto, czyli zawiera podatek VAT (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są 
płatnikami podatku VAT w Polsce) oraz inne podatki i daniny publiczne, wyrażoną  
w PLN (nowych złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

18.2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

18.3. Cena oferty w tym ceny jednostkowe (ryczałtowe) zawarte w kosztorysie ofertowym winny 
uwzględniać wszelkie nakłady i koszty pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie, której 
wzór stanowi integralną część SIWZ, a w szczególności: 
1. formę wynagrodzenia kosztorysowego rozliczanego na podstawie iloczynu faktycznie 

wykonanych robót ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego  
i odpowiadających im ceny jednostkowe niezmiennych do końca realizacji przedmiotu 
zamówienia,  

2. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,  
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3. koszty wynikające z organizacji, przygotowania oraz zabezpieczenia terenu robót, a także 
organizacji robót i dotrzymania jakości ich wykonania zgodnie ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4. koszty związane z uzyskaniem i wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz dokonania stosownych ubezpieczeń, 

5. odpowiedzialność wykonawcy z tytułu udzielonej rękojmi za wady fizyczne i rozszerzonej  
o odpowiedzialność wykonawcy z tytułu udzielonej na roboty budowlane oraz dostawę 
rozjazdów nakładkowych gwarancji jakości. 

18.4. W celu prawidłowego wyliczenia ceny oferty, Zamawiający zaleca wykonawcy wykonać 
następujące czynności: 
1) zapoznać się z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ z załącznikami oraz uzyskać 

wszystkie niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty, 
2) wyliczyć i przedstawić w kosztorysie ofertowym (sporządzonych na podstawie wzoru Zamawiającego 

stanowiącego załącznik do SIWZ  - czyli w układzie podanym w tym wzorze umożliwiającym porównanie ofert)  

a) cenę jednostkową w formie ryczałtu dla każdej pozycji kosztorysu, która jest ceną netto 
(czyli nie zawiera podatku VAT oraz innych podatków i danin publicznych), 

b) wartość netto każdej pozycji kosztorysu, która wynika z iloczynu ilości jednostek miary i 
odpowiadającej im ceny jednostkowej, 

c) wartość robót netto dla każdego elementu robót oraz dostawy rozjazdów oraz dla całego 
kosztorysu, która stanowi sumę wartości netto poszczególnych pozycji kosztorysu 
ofertowego, 

d) wartość podatku VAT od wartości robót netto (końcowej wartości kosztorysu 
ofertowego). Do obliczenia wartości podatku należy przyjąć obowiązującą stawkę 
podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia, 

e) wyliczyć cenę oferty i przedstawić ją w formularzu „Oferty”, sporządzonym na podstawie 
załączonego do SIWZ wzoru. Cenę oferty stanowi suma wartości robót netto wynikającą 
wprost z kosztorysu ofertowego i wartości podatku VAT. 

Uwaga : Wszystkie ceny podawane w kosztorysie ofertowym i w formularzu oferty należy podać 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

18.5. Zamawiający nie narzuca sposobu obliczenia ww. kosztów, bowiem z praktyki umów  
na roboty budowlane wynika, że koszty te sytuuje się w kosztach pośrednich budowy, czyli 
wartości wyrażonej w cenie w postaci procentowego narzutu.  

18.6. Zakłada się, że wykonawca w cenie oferty uwzględnił, wszystkie dane udostępnione przez 
Zamawiającego oraz warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie. 

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych: 

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a 
wykonawcą, prowadzone będą w PLN. 

20. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

20.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
Kryterium: najniższa cena - C znaczenie - 100% 

20.2. Sposób oceny ofert:  
1. Ocenie według kryterium przedstawionym w pkt.20.1 SIWZ zostaną poddane jedynie 

oferty nieodrzucone, tj. ważne. 
2. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium oceny ofert, przyznając każdej z 

nich ilość punktów obliczoną w następujący sposób: 
 

• Kryterium najniższa cena – wskaźnik C 

C  = 
Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert  

cena ocenianej oferty  
x 100 

C = liczba punktów uzyskanych przez ofertę. 
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O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów. 
 

20.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom UPZP oraz SIWZ i została uznana jako najkorzystniejsza spośród ofert 
nieodrzuconych, w oparciu o podane kryterium oceny ofert. 

21. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej: 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 
określonej w art. 91a ust. 1 UPZP.  

22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

22.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wykonuje czynności 
zgodnie z zapisami art. 92 UPZP. 

22.2. Uprawomocnienie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi  
w terminie wynikającym z art. 94 ust. 1 pkt 2 UPZP lub przed upływem tego terminu, jeżeli w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zaistnieją okoliczności określone w art. 94  
ust. 2 pkt 1 lit. a UPZP lub w art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a UPZP.  

22.3. Wybrany wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty jako oferty 
najkorzystniejszej i uprawomocnieniu się wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem zawarcia umowy. 

22.4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi nie później niż w trzecim dniu 
roboczym od dnia uprawomocnienia się wyniku postępowania. Czas ten Wykonawca 
przeznacza na uregulowanie formalności związanych z zawarciem umowy. 

22.5. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy na zasadach określonych w pkt. 23 SIWZ i dostarczyć Zamawiającemu 
potwierdzenie jego wniesienia. 

22.6. Jeżeli jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta złożona przez: 
a) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 

b)  spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego spółka zobowiązana jest przedstawić Zamawiającemu 
uprawnienie do zaciągania zobowiązań wynikających z przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z treścią art. 230 Kodeksu spółek handlowych, o ile dotyczy.  

22.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała 
najwyższą liczbę punktów chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa  
w art. 93 ust. 1 UPZP. 

23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

23.1. Na podstawie art. 147 ust. 1 UPZP, Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, które może być wnoszone według wyboru wykonawcy,  
w jednej lub kilku formach, określonych w art. 148 ust. 1 UPZP. 

23.2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja musi być co najmniej 
gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego, bowiem tylko taka zabezpiecza interes Zamawiającego w sposób 
jednoznaczny i bez żadnych wątpliwości. Przed złożeniem gwarancji, wykonawca uzyska od 
Zamawiającego akceptację jej treści, w szczególności w zakresie cech gwarancji określonych 
w niniejszym punkcie. Gwarancja nie może być w zakresie jej zastosowania bardziej 
uciążliwsza dla Zamawiającego niż alternatywna forma pieniężna.  
Gwarancja musi zawierać (oprócz elementów właściwych dla danej formy, określonych 
przepisami prawa) następujące elementy: 
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1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancja, 
3. gwarantowaną kwotę w PLN, 
4. termin ważności gwarancji, 
5. zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i 

bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) 
zawierające oświadczenie, że kwota zabezpieczenia jest mu należna na skutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez dającego zlecenie (Wykonawcę), 

6. termin wypłaty kwoty gwarancji nie powinien przekraczać 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania do wypłaty. 

7. wszelkie spory mogące wynikać z gwarancji (poręczenia) będą rozstrzygane przez 
Sąd właściwy miejscowo dla siedziby beneficjenta gwarancji (Zamawiającego). 

23.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego, tj. Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) - Nr konta 25 1240 
6452 1111 0010 4816 9416 z adnotacją Przebudowa i rozbudowa infrastruktury 
transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy – przebudowa 
przejazdów przez torowisko na Rondzie Toruńskim Nr sprawy 024” 

23.4. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężnej powinno być wystawione na 
Zamawiającego:  Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 
ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz 

23.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny brutto 
podanej w ofercie. 

23.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  
i będzie zwrócone lub zatrzymane, zgodnie  z art. 151 UPZP. 

24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach: 

24.1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze Umowy. 
24.2. Wzór umowy spełnia wymogi prawa polskiego. 
24.3. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem przepisów Działu IV UPZP.  

25. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania: 

Umowa o podwykonawstwo, o której mowa w art. 2 pkt 9b UPZP, której przedmiotem  
są roboty budowlane, musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  
w języku polskim i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w załączonym  
do SIWZ wzorze Umowy. 

26. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi 
przedkładania Zamawiającemu: 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót 
budowlanych, lub zmian tych umów, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian. 
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27. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie 
zamówienia na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 
143a ust.3 UPZP: 

Nie dotyczy przedmiotowego zamówienia.  

28. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia 

28.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów UPZP, przysługują środki ochrony prawnej. 

28.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt 5 UPZP. 

28.3. 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. 

28.4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 UPZP, 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. 

28.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca sie niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

28.6. Odwołanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (adres: Urząd Zamówień 
Publicznych ul. 17a 02-676 Warszawa, Polska, strona internetowa: www.uzp.gov.pl)  
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

28.7. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać sie z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać sie 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 
UPZP. 

28.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami UPZP czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie UPZP, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 UPZP. 

28.9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w 
UPZP dla tej czynności. 

28.10. Na czynności, o których mowa w pkt. 28.9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
art.180 ust. 2 UPZP. 

28.11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 UPZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób. 

28.12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej. 
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28.13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 28.11 i 28.12 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. 

28.14. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia  
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia, 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający, nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu. 
28.15. Zasady postępowania po wniesieniu odwołania, zostały określone w Dziale VI UPZP. 
28.16. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 
28.17. Skargę wnosi sie do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 
28.18. Skargę wnosi sie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

28.19. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. 

28.20. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 
skarga kasacyjna. 

29. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot: 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.  

30. Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 4 UPZP: 

Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, określonych 
w art. 29 ust. 4 UPZP.  

31. Załączniki do SIWZ w postaci wzoru: 

1) umowy – załącznik Nr 1, 
2) formularza Oferty – załącznik Nr 2, 
3) kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar robót – załącznik Nr 3 
4) oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 4, 
5) wykazu wykonanych robót budowlanych – załącznik Nr 5, 
6) oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 6,  
7) informacji o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 7,  

oraz: 
8) DP i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr 8 
9) plan czasowej organizacji ruchu – załącznik nr 9. 
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                              Załącznik nr 1 do SIWZ 

Wzór umowy nr......./IR/2014 
 
zawarta w Bydgoszczy, w dniu ………………………… r. pomiędzy: 
 
1. Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 

174a, 85-844 Bydgoszcz, NIP: 554-10-06-413, REGON: 090476971, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez  
……………………………… ………………………………….,   
a  

2.    ............................................................................ z siedzibą w ................................... przy ul. 
...................................., wpisanym do ………………............................................., pod numerem 
....................., NIP .........................., REGON .........................., zwanym dalej „Wykonawcą”,   
reprezentowanym przez : 

 

...........................................................................................................  
 
w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego 
(Nr sprawy 024), na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (dalej UPZP). 

§ 1. 

W ramach niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową” , Zamawiający zleca, a Wykonawca 
zobowiązuje się właściwie zrealizować jako przedmiot Umowy, roboty budowlane pn.: „Przebudowa 
i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy 
– przebudowa przejazdów przez torowisko na Rondzie Toruńskim”, zgodnie z wybraną ofertą 
Wykonawcy. 

 
§ 2. 

1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności co do rodzaju i zakresu robót 

określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego lub Wykonawcy, 
obowiązywać będzie kolejność ważności dokumentów podana w ust.3. 

3. Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty: 
1) Szczegółowe warunki Umowy (SWU), 
2) Ogólne warunki Umowy (OWU), 
3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym którego kopia stanowi załącznik Nr 1, 
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznika Nr 2, 
5) DP i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz dostarczone przez 

Zamawiającego projekty czasowej organizacji ruchu stanowiące załącznik Nr 4, 
6) *Umowa/y z Podwykonawcą/ami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw 

lub usług dotyczących tych robót budowlanych, stanowiąca/e załączniki Nr ….  
(o ile dotyczy). 

* Zapisy ust. 3 pkt 6 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy. 

§ 3. 

Termin realizacji Umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 19.12.2014 r. z zastrzeżeniem 
planowanych terminów częściowych:  
Roboty należy wykonać w terminie trzech miesięcy w zamknięciu torowym:  
Od 21 czerwca do 30 września 2014 roku, Przejazd nr 2 i nr 3 należy wykonać w terminie od 21 
czerwca do 15 sierpnia 2014 roku. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch tramwajowy przez 
Babią Wieś.  
Przejazd nr 1 należy wykonać w terminie od 16 sierpnia do 30 września 2014 roku. W tym czasie 
wstrzymany zostanie ruch tramwajowy pomiędzy Rondem Toruńskim a Rondem Fordońskim.  
Rozjazd nakładkowy należy dostarczyć do 19 grudnia 2014 roku, w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego – na terenie miasta Bydgoszczy. 
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§ 4. 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy niepodlegającą 

waloryzacji cenę umowną, w wysokości brutto: .............................................. (słownie: .................... 
..................) PLN, w tym VAT według stawki .....%, w kwocie ……............................. (słownie: 
.......................................................) PLN.  

2. Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych  
w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może 
przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1. 

3. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie 
według niepodlegających waloryzacji cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach 
kosztorysów ofertowych Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót  
w ramach Umowy, które stanowi ostateczną zapłatę Wykonawcy nieprzekraczającą kwoty 
określonej w ust. 1. 

§ 5. 
Spory mogące powstać w związku z realizacją Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie 
właściwego Sądu powszechnego w Bydgoszczy. 

§ 6. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności uprzedniej akceptacji 
Stron i formy pisemnego aneksu i muszą być dokonane przez upoważnionych do tego przedstawicieli 
Stron Umowy. 

§ 7. 
W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego,  
a w szczególności właściwe przepisy :  
 

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
3) ustawa dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
4) przepisy wykonawcze do tych ustaw. 

 

§ 8. 
Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. 
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie 
to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią 
nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.   

 
§ 9. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
Strony, odczytano i podpisano. 

  
  
 

Podpisy Stron 
 

Zamawiający:                                             Wykonawca: 
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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMOWY nr …/IR/2014 
 

SPIS TREŚCI  
 

1. Postanowienia ogólne 
1.1.3. Data rozpoczęcia robót 
1.1.4. Data zakończenia robót 
1.1.16. Okres zgłaszania wad przez Zamawiającego 
1.1.21. Roboty budowlane 
1.1.22. Roboty tymczasowe 
1.1.27. Przekazanie terenu budowy 
2. Dokumentacja projektowa i zasady wykonania robót 
2.1.      Dokumentacja Zamawiającego 
2.2. Opracowania projektowe sporządzone przez Wykonawcę 
2.3. Zmiany do dokumentacji projektowej – zamówienia: uzupełniające i dodatkowe, roboty: 

zaniechane i zamienne 
3. Obowiązki i prawa Zamawiającego 
3.3. Personel Zamawiającego 
3.5. Kary umowne  
4. Obowiązki i prawa Wykonawcy 
4.1. Obowiązki Wykonawcy 
4.3. Podwykonawcy 
4.4.      Personel i sprzęt Wykonawcy 
4.5       Obsługa geodezyjna 
4.6. Utrzymanie i zapewnienie dostępu do terenu budowy 
4.7      Dokumentacja budowy 
4.8. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót 
4.10. Ochrona środowiska naturalnego 
4.11.    Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy 
4.12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
4.20. Kary umowne  
5 Terminy obowiązujące obie strony 
5.1  Terminy umowne 
5.2  Data rozpoczęcia robót 
5.3 Data zakończenia robót 
5.4  Czas pracy 
7.    Odbiór robót 
7.3.      Odbiór częściowy 
8. Wynagrodzenia 
8.2. Rozliczenia 
8.3. Płatności 
9. Zakończenie robót i przekazanie do użytku 
9.1.      Zakończenie robót 
9.2. Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót 
9.3.      Usuwanie wad 
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N i n i e j s z y  d o k u m e n t  s z c z e g ó ł o w o  r e g u l u j e  p o s t a n o w i e ni a   

O g ó l n y c h  W a r u n k ó w  U m o w y  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1.3. Data rozpoczęcia robót 

1) Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu terenu budowy. 
2) Inspektor wyda decyzję o rozpoczęciu robót w ciągu 3 dni od daty zaakceptowania 

przez Zamawiającego przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-
finansowego robót, oraz potwierdzenia ubezpieczeń dokonanych zgodnie z klauzulą 
4.8. i 4.11.   

3) Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekty organizacji ruchu na czas wykonania 
robót, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem i zarząd drogi. Wykonawca 
wykona oznakowanie robót zgodnie z tym projektem na własny koszt. 

4) O terminie rozpoczęcia prac związanych z ograniczeniami w ruchu drogowym, 
Wykonawca, z 7 - dniowym wyprzedzeniem, powiadomi Wydział Inżynierii Ruchu 
przy ZDMiKP. 

1.1.4.  Data zakończenia robót 
Termin realizacji Umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 19 grudnia 2014 r. z 
zastrzeżeniem § 3 Umowy. 

1.1.16. Okres zgłaszania wad przez Zamawiającego 

Wady ujawnione i odkryte przez Zamawiającego w trakcie eksploatacji obiektu, będą 
zgłaszane do usunięcia przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez niego rękojmi za 
wady fizyczne lub gwarancji jakości, zgodnie z klauzulą 9.3.  

1.1.21. Roboty budowlane  

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych „Przebudowa  
i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta 
Bydgoszczy – przebudowa przejazdów przez torowisko na Rondzie Toruńskim” 
zgodnie z dokumentacją  wykonaną przez Firmę GOTOWSKI BUDOWNICTWO 
KOMUNIKACYJNE I PRZEMYSŁOWE SP. Z.O.O. 85-880 BYDGOSZCZ, ul. 
Toruńska 300 oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
określonymi w klauzuli 2.1. 

1.1.22. Roboty tymczasowe 

 Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia na swój koszt organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego projektami tymczasowej 
organizacji ruchu oraz do jej likwidacji wraz z demontażem oznakowania na czas robót - po 
zakończeniu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i 
zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót i wykonanych objazdów oraz za jego 
utrzymanie przez cały czas trwania robót (24h/dobę). Organizacja ruchu po zakończeniu 
robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z DP, 

1.1.27. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający planuje przekazywanie Wykonawcy terenu budowy, maksymalnie do 10 
dni  przed rozpoczęciem robót. 
Czas od podpisania umowy do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany na: 
1) powiadomienie gestorów uzbrojenia, 
2) załatwienie formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu, 
3) dokonanie ubezpieczeń, 
4) przygotowania przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,  

planu BIOZ oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
                 5) uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy, 
                  6) przeszkolenie pracowników pod względem BHP,  



Nr sprawy 024    

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy  
24 

 7) dostarczenie Zamawiającemu do akceptacji projektów Umów z podwykonawcami  
i dalszymi podwykonawcami robót budowlanych oraz poświadczonych umów na  dostawy  
i usługi.  

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ZASADY WYKONYWANIA ROB ÓT 

2.1.1. Szczegółowe dane dotyczące wykonania robót objętych zamówieniem określają    
Dokumentacja  projektowa  i STT wykonana przez Firmę GOTOWSKI BUDOWNICTWO 
KOMUNIKACYJNE I PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O. 85-880 BYDGOSZCZ, ul. Toruńska 
300. 

 

2.2    Opracowania projektowe sporządzone przez Wykonawcę  
         Zamawiający przekazał Wykonawcy projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

2.3. Zmiany do dokumentacji projektowej zamówienia: uzupełniające i dodatkowe, roboty: 
zaniechane i zamienne. 

2.3.2. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju 
zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego – 
określonego w § 4 niniejszej Umowy, w przypadkach ich wystąpienia. 

2.6. Narady koordynacyjne 
2.6.3. Zwołanie i organizowanie narad koordynacyjnych następuje  w szczególnych przypadkach 

wymagających interwencji Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru koordynującego 
realizację zamówienia 

3. OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJ ĄCEGO 

3.3 Personel Zamawiającego 

3.3.2.  Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego jest Pan Michał Kasperek. 
3.3.3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru: 

1) mają formę pisemną, w pierwszej kolejności jako wpis do dziennika budowy, 
2) jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie 

ustnego polecenia, to Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do takiego polecenia. 
W takim przypadku Inspektor Nadzoru ma obowiązek wystawić pisemne potwierdzenie 
swojej ustnej decyzji, 

 3) decyzje wydane przez Inspektora Nadzoru nie wymagają wcześniejszego zatwierdzenia 
przez Kierownika Zamawiającego, z wyłączeniem wykonania robót dodatkowych, 
uzupełniających, zaniechanych lub zamiennych 

3.5 Kary umowne  

3.5.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) w wysokości 0,3% ceny umowy brutto, za zwłokę w przekazaniu terenu budowy,  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki. 
2) w wysokości ustawowych odsetek, za nieterminowe dokonanie zapłaty poświadczonej 

płatności, za każdy dzień zwłoki. 
3) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z 

wyłączeniem przypadków przewidzianych w Prawie zamówień publicznych, 
uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy Wykonawcy - w wysokości 
5% ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto.  

4. OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 

4.1. Obowiązki Wykonawcy 
*) Zapisy tej klauzuli zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy 



Nr sprawy 024    

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy  
25 

4.1.1. Wykonawca wykonuje siłami własnymi cały zakres przedmiotu zamówienia.*)        lub 
Wykonawca powierza wykonanie zamówienia Podwykonawcom w zakresie wskazanym  
w ofercie.  

4.1.2 Roboty mają odbywać się na dwie zmiany robocze, a w przypadku wystąpienia okoliczności 
opisanych w klauzuli 4.8 SWU również w nocy i dni wolne od pracy. 

4.1.3 Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji geometrii istniejącego układu z dokumentacji 
powykonawczej dla właściwego wpisania się w układ istniejący. 

4.3. Podwykonawcy  
*) Zapisy tej klauzuli zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy. 

4.3.1. W ramach zamówienia, część robót budowlanych w zakresie wskazanym w ofercie 
Wykonawcy, wykonywana jest przez Podwykonawców.  

4.3.3 Do dnia przekazania terenu budowy określonego w klauzuli 1.1.27. SWU, Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu projekty Umów z podwykonawcą/ami, lub dalszymi 
podwykonawcami robót budowlanych. Zamawiający w terminie 14 dni od daty dostarczenia 
projektu ww. umów  zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń 
w terminie 14 dni traktowane jest jako akceptacja projektu umowy przez Zamawiającego.   

4.3.6    Zamawiający wymaga dostarczenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów 
zawartych z podwykonawcami robót budowlanych, a także ewentualnych usług lub dostaw 
wykonywanych w ramach przedmiotu Umowy oraz zmian takich umów, w terminie 7 dni 
od ich zawarcia.   

 Zamawiający wymaga, aby umowy zawierane przez podwykonawców z dalszymi 
podwykonawcami, zapewniały należyte wykonanie zamówienia, w szczególności co do 
zachowania terminów umownych, jakości wykonywanych robót oraz przestrzegania 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm oraz sztuki budowlanej, dotyczących 
realizacji zamówienia. 

4.3.12.Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej Umowy, zaistnieje konieczność zmiany 
Podwykonawcy/ów Wykonawca zobowiązany jest zgłosić nowego/ych Podwykonawcę/ów, 
Zamawiającemu, i dostarczyć Umowę/y zawartą/e z Podwykonawcą/ami, zgodnie  
z procedurą opisaną w klauzuli 4.3. OWU.   

4.3.13 W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby którego 
powoływał się Wykonawca, na zasadach określonych w art. 26  ust. 2 b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca 
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4.4. Personel i sprzęt Wykonawcy 
4.4.1.1)Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik budowy p. ………….... 

legitymujący się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności drogowej bez ograniczeń lub kolejowe ograniczone wymagane przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409), lub innymi uprawnieniami 
umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym 
stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. 

 

4.5        Obsługa geodezyjna 
4.5.1. Obsługę geodezyjną na własny koszt zapewnia Wykonawca zgodnie z kosztorysem 

ofertowym oraz z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 
1995 r. Nr 25, poz. 133 ).  

4.5.3. Wykonawca po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru nieprawidłowego wyznaczenia 
głównych punktów obiektu, zobowiązany jest do dokonania sprawdzenia wytyczenia oraz 
skorygowania ewentualnych uchybień w ciągu jednego dnia od daty zgłoszenia. 
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4.5.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych. 
4.6 Utrzymanie i zapewnienie dostępu do terenu budowy 
4.6.3 Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować teren budowy i przekazać go 

Inspektorowi Nadzoru w terminie do dnia odbioru końcowego robót. 
4.7      Dokumentacja budowy 
4.7.1.1 Obowiązuje dziennik budowy. 
4.8. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót  

     4.8.1  Do dnia przekazania terenu budowy określonego w klauzuli 1.1.27. SWU, Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy robót. 

4.8.2 Harmonogram winien uwzględniać realizację robót na dwie zmiany robocze tj. w godzinach 
od 06:00 do 22:00. W wyjątkowych przypadkach, jak np. dla ratowania życia lub mienia lub 
też bezpieczeństwa robót, mogą być wykonywane na terenie budowy niezbędne czynności w 
nocy, o czym Inspektor Nadzoru będzie niezwłocznie powiadomiony przez Wykonawcę. 

 W przypadku opóźnienia robót zagrażającego terminom umownym również w nocy i w dni 
wolne od pracy – na polecenie inspektora Nadzoru. 

4.8.3 O szczegółowym harmonogramie robót Wykonawca powiadomi Miejskie Zakłady 
Komunikacji oraz Wydział Organizacji Transportu  ZDMiKP. 

4.8.4. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji uaktualnienia harmonogramu 
rzeczowo-finansowego robót, w terminie 3 dni od daty otrzymania polecenia od Inspektora 
Nadzoru lub wystąpienia zmian w stosunku do zatwierdzonego uprzednio harmonogramu. 

4.10. Ochrona środowiska naturalnego 

4.10.3. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po 
oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu, w następujące 
miejsce:  

1) wszelkie odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane 
przez Inspektora Nadzoru) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu należy 
odwieźć je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, w miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru.  
Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek 
należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia. Składowanie 
materiałów prowadzić w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 
Inspektor Nadzoru wskaże, które materiały należy traktować jako staroużyteczne, 

2) materiały będące własnością gestorów sieci odwieźć w miejsce wskazane przez 
gestorów, 

3) złom stalowy, żeliwny (tj. stal szynową, kable trakcyjne, kable elektryczne, pokrywy 
żeliwne i inne) odbierać będzie z terenu budowy Odbiorca wskazany przez Zamawiającego. 
Przekazanie złomu należy rozliczyć za pokwitowaniem zgodnie z asortymentem, 

4) pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki,  stanowi własność Wykonawcy i winien 
być odwieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska oraz  
w uzgodnieniu z właściwymi władzami, na składowisko wybrane przez Wykonawcę, przy 
czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu gruzu i materiałów 
nieużytecznych, i przedkładania ich na każde żądanie Zamawiającego leży po stronie 
Wykonawcy. 

4.11. Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy 
4.11.1. Umowa ubezpieczenia powinna obejmować swym zakresem: 

1) sekcję mienia i sekcję odpowiedzialności cywilnej – z sumą ubezpieczenia 
odpowiadającą wartości kontraktu, 

4.12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
*) Zapisy tej klauzuli odnoszą się do zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu* (dla zabezpieczenia w innej formie dopuszczonej przez 
Zamawiającego, treść zobowiązań zostanie odpowiednio zmodyfikowana) 

4.12.2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  
5% ceny brutto podanej w ofercie, tj. ............(słownie: ...............) PLN, w pieniądzu*, 



Nr sprawy 024    

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy  
27 

który zdeponowany będzie na czas trwania Umowy w banku Zamawiającego. 
4.12.4. Kwota w wysokości ……………. (słownie: ……………………) PLN stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 
…………………… (słownie: ……………………………………………………..) PLN, 
wniesiona w pieniądzu*, który na czas trwania okresu rękojmi za wady fizyczne 
zdeponowany będzie w banku Zamawiającego, i zostanie zwrócona nie później niż  
w 15 dniu po upływie tego okresu. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone, wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego obowiązującymi w 
banku Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy*. 

4.20 Kary umowne  
 

4.20.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
 1) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 
umowy - w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w projekcie tej 
umowy, nie mniej jednak niż 1.000,00 PLN, 

2) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia -  
w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, za każdy 
dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na jej obowiązkowe dostarczenie, nie mniej 

jednak niż 1.000,00 PLN, 
3) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 

2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, nie mniej jednak niż 
1.000,00 PLN, 

4) za nieterminowe lub nieprawidłowe wdrożenie projektu tymczasowej organizacji 
ruchu– zgodnie z projektem organizacji ruchu – w wysokości 0,3% za każdy dzień 
zwłoki liczony od dnia kiedy wykonanie było wymagane do dnia ich prawidłowego 
wykonania. 

5) za opóźnienie w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 
0,3% ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień 
opóźnienia, 

6) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót budowlanych bez 
uzasadnionego powodu - w wysokości 0,3% ustalonego w Umowie wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto, za każdy dzień przerwy w realizacji 

7)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 
wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,3% ustalonego w Umowie 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień 
opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

8) w wysokości 0,01% ceny umowy brutto, za zwłokę w wykonaniu innych zobowiązań 
Wykonawcy, wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy, a nie 
zostały sprecyzowane kary, za każdy dzień zwłoki, 

9)za niedotrzymanie terminu zamknięcia torowego - drogowego - w wysokości: 
10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) PLN, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia począwszy od godziny 400 dnia następnego, 

10) za niedotrzymanie terminu dostawy rozjazdów nakładkowych Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, 

11) w wysokości 5% ceny umowy brutto, za odstąpienie od wykonania z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy, 

12) za niedotrzymanie terminu dostawy rozjazdów nakładkowych Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki. 

4.20.3   Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej stosownie obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy. 
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Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie, obniżenie przez Zamawiającego kwoty 
kary z wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z 
Umowy. 

5     TERMINY OBOWI ĄZUJACE OBIE STRONY 

5.1. Terminy umowne 

Obie Strony umowy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów określonych w umowie. 

5.2. Data rozpoczęcia robót 

Wykonawca rozpocznie roboty, po otrzymaniu stosownej decyzji Inspektora Nadzoru.   

5.3. Data zakończenia robót 
Zakończenie robót zgodnie treścią §3 Umowy. 

5.4. Czas pracy 
Zgodnie z zapisami klauzuli 4.8.2 SWU. 
7.    ODBIÓR ROBÓT  
7.3. Odbiór częściowy 
7.3.2.     W celu dokonania odbioru dopuszczającego torowisko tramwajowe do ruchu Wykonawca, 

po zakończeniu tej części robót, oddzielnie zgłasza Inspektorowi Nadzoru ich zakończenie 
oraz gotowość do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

 Odbioru dopuszczającego torowisko tramwajowe ruchu dokonuje się po przejeździe 
tramwajem liniowym i jest on podstawą, dla dotrzymania terminów umownych w części 
dotyczącej realizacji robót w zamknięciu torowym. 

7.4. Odbiór końcowy 
7.4.4.2) Wysokość potrąceń za wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów 

użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, ustala wstępnie Inspektor Nadzoru (do 
wysokości 30% ceny brutto tych robót). Ostatecznie wysokość potrąceń ustali 
Zamawiający. Za datę wykonania robót przyjmuje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 
Zamawiającemu, gotowości wykonanych robót do odbioru. 

8.2 Rozliczenia 

8.2.1. Ustala się, że rozliczenie powykonawcze.    
8.2.4 Ustala się, że rozliczenia za wykonane roboty, objęte kosztorysem ofertowym odbywają się 

w terminach miesięcznych na koniec każdego miesiąca, na podstawie obustronnie 
podpisanego protokołu odbioru robót z załączonym zatwierdzonym przez Inspektora 
Nadzoru kosztorysem powykonawczym. Wartość wykonanych robót jest iloczynem ilości 
faktycznie wykonanych, odebranych robót i odpowiadających im cen jednostkowych 
zawartych w kosztorysie ofertowym. Suma faktur częściowych do momentu odbioru 
końcowego nie może przekroczyć 85 % wartości brutto umowy - bez kosztów rozjazdów 
nakładkowych). Faktura na pozostałe 15 % może być wystawiona przez Wykonawcę po 
dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego. Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą 
końcową po zakończeniu całego zadania na podstawie końcowego odbioru robót. 
Rozliczenie za rozjazdy nakładkowe nastąpi, na podstawie obustronnie podpisanego 
protokołu odbioru  rozjazdów, z załączonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 
protokołem odbioru.  

8.3 Płatności 

8.3.1. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy. 

9. ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO U ŻYTKU 

9.1. Zakończenie robót 
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9.1.3.   Po otrzymaniu od Wykonawcy wyżej wymienionych dokumentów, Zamawiający zawiadamia  
 organ nadzoru budowlanego i inne organy, określone w art.56.1 UPB, o zakończeniu robót i 

składa wniosek o przeprowadzenie obowiązkowej kontroli –nie dotyczy 

9.2 Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót 

9.2.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonanie przedmiotu zamówienia gwarancji 
jakości na okres pięciu lat, licząc od daty odbioru końcowego. Czas rękojmi za wady 
fizyczne wynosi pięć lata.  

 Rozjazdy nakładkowe - gwarancja 24 miesiące na iglice, 36 miesięcy na pozostałe 
elementy rozjazdu. Gwarancja nie obejmuje zużycia rozjazdu wynikającego z naturalnej 
eksploatacji rozjazdu.  

9.3.     Usuwanie wad 
    9.3.1. Termin usuwania wad wykrytych przez Inspektora Nadzoru wynosi 7 dni od daty 

powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałych wadach. 
 
  

Koniec szczegółowych warunków umowy. 
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OGÓLNE WARUNKI UMOWY nr …/IR/2014 
 
SPIS TREŚCI  
 
1. Postanowienia ogólne 
1.1. Definicje 
1.2. Język 
1.3. Powiadomienia, zezwolenia, itp. 
2. Dokumentacja projektowa i zasady wykonywania robót 
2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiającego 
2.2. Opracowania projektowe sporządzone przez Wykonawcę 
2.3. Zmiany do dokumentacji projektowej – zamówienia: uzupełniające i dodatkowe, roboty:  
            Zaniechane i zamienne.  
2.4. Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy 
2.5. Współpraca na terenie budowy 
2.6. Narady koordynacyjne 
2.7. Siła wyższa 
2.8. Procedura rozstrzygania sporów 
3. Obowiązki i prawa Zamawiającego 
3.1. Obowiązki Zamawiającego 
3.2. Przekazanie terenu budowy 
3.3. Personel Zamawiającego 
3.4. Zagrożenia stanowiące ryzyko Zamawiającego 
3.5. Kary umowne  
4. Obowiązki i prawa Wykonawcy 
4.1. Obowiązki Wykonawcy 
4.2. Polecenia i inspekcje 
4.3. Podwykonawcy 
4.4. Personel i sprzęt Wykonawcy 
4.5. Obsługa geodezyjna 
4.6. Utrzymanie i zapewnienie dostępu do terenu budowy 
4.7. Dokumentacja budowy 
4.8. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót 
4.9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
4.10. Ochrona środowiska naturalnego 
4.11. Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy 
4.12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
4.13. Roboty tymczasowe 
4.14. Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy 
4.15. Zakłócenia ruchu i naruszenie praw osób trzecich 
4.16. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich 
4.17. Wykopaliska i odkrycia 
4.18. Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach 
4.19. Inni Wykonawcy 
4.20. Kary umowne  
4.21. Koszt napraw 
5. Terminy obowiązujące obie Strony 
5.1. Terminy umowne 
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5.2. Data rozpoczęcia robót 
5.3. Data zakończenia robót 
5.4. Czas pracy 
5.5. Tempo robót 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót 
6.2. Jakość materiałów i robót 
6.3. Badania materiałów i robót 
6.4. Kontrola wytwórni materiałów  
6.5. Niezaakceptowanie materiałów 
6.6. Materiały i roboty niezgodne ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową 
6.7. Wstrzymanie robót 
6.8. Ujawnienie i usuwanie wad w czasie realizacji robót 
7. Odbiory robót 
7.1. Rodzaje odbiorów 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
7.3. Odbiór częściowy 
7.4. Odbiór końcowy 
7.5. Odbiór gwarancyjny 
8. Wynagrodzenia 
8.1. Wynagrodzenie Wykonawcy 
8.2. Rozliczenia 
8.3. Płatności 
8.4. Wierzytelności 
9. Zakończenie robót i przekazanie do użytku 
9.1. Zakończenie robót 
9.2. Przekazanie do użytkowania 
9.3. Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót 
10. Zmiana lub odstąpienie od umowy 
10.1. Zmiany umowy 
10.2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  
10.3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  
10.4. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy  
10.5. Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy 
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System Zarządzania 
Jakością  zgodny 
z normą ISO 
9001:2008 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

W niniejszym opracowaniu użyto następujących skrótów: 
 
BIOZ Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
CPV Wspólny słownik zamówień 
DP Dokumentacja projektowa 
IBDiM Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
KC Kodeks cywilny 
KPC Kodeks postępowania cywilnego 
KRS Krajowy rejestr sądowy 
OWU Ogólne warunki umowy 
PN Polska Norma 
PZJ Plan zapewnienia jakości 
SIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
ST Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Specyfikacje techniczne) 
SWU Szczegółowe warunki umowy 
UPB Ustawa Prawo budowlane 
UPZP Ustawa Prawo zamówień publicznych. 
UZP Urząd zamówień publicznych. 

1.1. Definicje - używane w treści dokumentów wchodzących w skład wszystkich części umowy 
pojęcia i określenia oznaczają: 

1.1.1. Cena jednostkowa 

cena jednostki obmiarowej określona przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

1.1.2. Cena umowna 

kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych w trakcie odbioru oraz w okresie 
rękojmi za wady przedmiotu umowy lub gwarancji jakości, zgodnie z postanowieniami 
warunków umowy. 

1.1.3. Data rozpoczęcia 

data, określona w SWU, od której Wykonawca może rozpocząć realizację robót budowlanych 
określonych w umowie. 

1.1.4. Data zakończenia 

faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku 
budowy, a następnie potwierdzona ustaleniami protokołu odbioru końcowego robót. 

1.1.5. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 
sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) oraz 
przygotowane przez Zamawiającego w czasie trwania umowy inne dokumenty uzupełniające 
tą dokumentację, jak również wszelkie obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, 
modele, instrukcje obsługi sporządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
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1.1.6. Dzień 

każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 

1.1.7. Inspektor Nadzoru – (Inżynier/Kierownik Projektu)  

osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do 
pełnienia obowiązków zgodnie z UPB, działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych 
uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, aktualnie obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. 

1.1.8. Kierownik Zamawiaj ącego 

osoba lub organ uprawniony do zarządzania Zamawiającym i podejmowania decyzji  
w imieniu Zamawiającego, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy pełni funkcję 
Kierownika Zamawiającego. 

1.1.9. Kosztorys ofertowy 

Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie sprawdzonego i wycenionego przez Wykonawcę 
przedmiaru robót w formie iloczynu ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej netto, 
zawierający wszystkie roboty, które mają zostać zrealizowane przez Wykonawcę  
w ramach umowy. 

1.1.10. Nadzór autorski 

czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji 
robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby 
rozwiązań zamiennych, zgodnie z UPB. 

1.1.11. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji robót zanikają lub ulegają zakryciu. 

1.1.12. Odbiór częściowy 

odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót oraz ustaleniu za nie 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w danym okresie rozliczeniowym. 

1.1.13. Odbiór końcowy 

odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu za nie należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia, po zakończeniu robót. 

1.1.14. Odbiór gwarancyjny  

odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
powstałych i ujawnionych w trakcie eksploatacji obiektu w okresie rękojmi za wady 
przedmiotu umowy lub i jakości. 

1.1.15. Oferta Wykonawcy 

dokument złożony Zamawiającemu przez Wykonawcę na piśmie w czasie postępowania  
w sprawie zamówienia publicznego, na wykonanie robót budowlanych. 

1.1.16. Okres zgłaszania wad przez Zamawiającego 

okres podany w SWU, w którym mogą być zgłaszane przez Zamawiającego wady do usunięcia 
przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez niego gwarancji jakości. 

1.1.17. Operat kolaudacyjny 

wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji 
robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób 
geodezyjną inwentaryzacją robót oraz zestawienie ilości wykonanych robót, stanowiące 
podstawę do ich oceny i odbioru końcowego robót. 

1.1.18. Podwykonawca 
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osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, 
która zawarła umowę z Wykonawcą na wykonanie części robót objętych umową w sprawie 
zamówienia publicznego. 

1.1.19. Protokół odbioru usunięcia wad 

dokument stwierdzający usunięcie wad. 

1.1.20. Protokół odbioru końcowego robót 

dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót zgodnie z umową. 

1.1.21. Roboty budowlane (roboty) 

zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz 
terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym również dostarczanie pracowników, 
materiałów i sprzętu. Zakres robót budowlanych określają SWU. 

1.1.22. Roboty tymczasowe 

Wykonane lub zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę roboty, które są potrzebne  
do wykonania robót budowlanych w rozumieniu klauzuli 1.1.21 oraz zostaną zdemontowane  
po zakończeniu robót budowlanych. 

1.1.23. Roboty zaniechane 

to konieczność zaniechania wykonania robót objętych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

1.1.24. Roboty zamienne 

to roboty do wykonania nie objęte kosztorysem ofertowym lecz niewykraczające poza przedmiot 
zamówienia określony w CPV, wynikające z konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w projekcie, o których mowa w art.20 ust.1  
pkt.4 b UPB, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.  

1.1.25. Siła wyższa 

jest to zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu 
nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego 
zobowiązań umownych. 

1.1.26. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

zbiór dokumentów zwanych dalej specyfikacjami technicznymi (ST), określających zasady 
wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości. 

1.1.27. Sprzęt 

wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umową realizacji robót budowlanych. 

1.1.28. Szczegółowe warunki umowy 

szczegółowa regulacja postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU). 

1.1.29. Teren budowy 

przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 

1.1.30. Termin wykonania robót 

czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części robót 
budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych mierzony od daty rozpoczęcia do 
daty zakończenia robót. 

1.1.31. Termin zakończenia robót 

data określona w SWU, do której Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty 
objęte umową. 

1.1.32. Umowa 
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zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, w zakresie 
wykonania określonych w jej treści robót budowlanych w ustalonym terminie, z należytą 
starannością i za uzgodnione wynagrodzenie. 

1.1.32 a Umowa o podwykonawstwo 
 Umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy 

lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta pomiędzy 
wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a 
przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także pomiędzy podwykonawcą, a 
dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

1.1.33. Urządzenia tymczasowe 

wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy, 
potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do likwidacji 
po zakończeniu robót. 

1.1.34. Wada 

wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych niezgodnie z umową, dokumentacją 
projektową (DP), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) 
lub z zasadami wiedzy technicznej. 

1.1.35. Wykonawca 

Strona określona w umowie w sprawie zamówienia publicznego, która podjęła się wykonania 
robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. 

1.1.36. Zadanie 

samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy o roboty budowlane, określona w SWU. 

1.1.37. Zamawiający 

Strona określona w umowie w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru 
oferty Wykonawcy i zobowiązała się do zapłaty za wykonany i odebrany przedmiot 
zamówienia. 

1.1.38. Zmiana 

każde odstępstwo od postanowień umowy lub w wykonywaniu robót budowlanych, 
przekazane Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

 

Oprócz tego w rozdziałach dotyczących specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz kosztorysu ofertowego podano definicje dotyczące bezpośredniego wykonania  
i rozliczeń robót. 

1.2. Język 

Językiem umowy jest język polski. 

1.3. Powiadomienia, zezwolenia, itp. 

Gdziekolwiek w treści dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, akceptacji, 
zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie się przez to, że 
odpowiedni dokument będzie sporządzony na piśmie. Dokument taki stanie się wiążący dla obu Stron 
po potwierdzeniu jego odbioru w siedzibie Strony. 

W zakresie objętym niniejszą umową nie obowiązują zapisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) dotyczące zajęcia pasa 
drogowego. 

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ZASADY WYKONYWANIA ROB ÓT 

2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiającego 
2.1.1. Szczegółowe dane dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, jego lokalizację i zakres robót 

określa: DP i ST. 
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2.1.2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jeden egzemplarz DP  
i ST, w terminie ustalonym w SWU. 

2.1.3. Jeżeli Wykonawcy potrzebna będzie większa ilość egzemplarzy DP i ST, sporządzi je na własny 
koszt. 

2.1.4. DP i ST dostarczone przez Zamawiającego stanowią jego własność i mogą być udostępniane 
wyłącznie właściwym organom. 

2.1.5. Jeden egzemplarz DP i ST będzie przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy  
i będzie dostępny na każde żądanie Inspektora Nadzoru. 

2.2. Opracowania projektowe sporządzone przez Wykonawcę 
 Opracowania projektowe, które Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić w ramach 

zamówienia określa SWU. 
 Wykonawca wykona we własnym zakresie  projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

Projekt należy uzgodnić z Wydziałem Inżynierii Ruchu ZDMiKP oraz ewentualnie  
Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji oraz poddać procesowi zatwierdzenia –   

2.3. Zmiany do dokumentacji projektowej – zamówienia: uzupełniające i dodatkowe, roboty:  
            zaniechane i zamienne. 
2.3.1. Inspektor Nadzoru ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian jakości, ilości 

lub technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne 
do uzyskania celu oznaczonego w Umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde  
z poniższych poleceń: 
1) zmniejszyć ilość robót, 
2) pominąć poszczególne roboty, 
3) wykonać roboty zamienne, 
4) zmienić określoną harmonogramem kolejność robót, 
5) zwiększyć ilość jakichkolwiek robót objętych kosztorysem ofertowym w ramach 

wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych dla zakończenia zamówienia podstawowego, 
po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego i zawarciu odrębnej Umowy, o której mowa 
w klauzuli 2.3.5. 

2.3.2. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania zamówień uzupełniających, Inspektor Nadzoru i Kierownik 
Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót uzupełniających, określający 
zakres rzeczowy robót koniecznych do wykonania. Informacja o przewidywanych 
zamówieniach uzupełniających określona zostanie w SWU. 

2.3.3. Na wykonanie zamówień uzupełniających Strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej 
Umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP. 

2.3.4. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych i uzasadnienie faktyczne 
określone w art. 67 ust. 1 pkt 5 UPZP będzie podstawą ich wykonania , Inspektor Nadzoru i 
Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, 
określający zakres rzeczowy robót koniecznych do wykonania. 

2.3.5. Na wykonanie zamówień dodatkowych Strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej Umowy 
w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 UPZP. 

2.3.6. Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania wykonania robót objętych kosztorysem ofertowym, 
zgodnie z klauzulą 2.3.1.1) lub 2) OWU, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą 
protokół konieczności robót zaniechanych, określający zakres rzeczowo-finansowy robót 
koniecznych do zaniechania. 

2.3.7.  Jeżeli zajdzie konieczność  wykonania robót zamiennych nie objętych kosztorysem ofertowym, 
zgodnie z klauzulą 2.3.1.3) OWU, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół 
konieczności wykonania robót zamiennych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych 
robót. 

2.3.8. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru.  
2.3.9. Wszystkie wprowadzone zmiany w robotach budowlanych objętych niniejszą Umową muszą 

być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, 
zgodnie z klauzulą 4.8.3 OWU. 
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2.4. Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy 

2.4.1. Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się z: 
1) SIWZ, 
2) DP i ST dostarczonymi planami tymczasowej organizacji ruchu, stanowiącymi załącznik 

do SIWZ, 
3) terenem budowy i jego otoczeniem, 

2.4.2. Przyjmuje się, iż Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do 
realizacji przedmiotu umowy przeprowadził wizję lokalną terenu budowy. 

2.5. Współpraca na terenie budowy 

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy Strony zobowiązują się 
działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów. 

2.6. Narady koordynacyjne 

2.6.1. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót albo innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub 
zagrożenia. 

2.6.2. Narady koordynacyjne odbywają się z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego 
oraz innych zaproszonych osób. 

2.6.3. Strona zwołująca naradę koordynacyjną powiadamia pozostałych jej uczestników  
o terminie i miejscu narady, prowadzi ją i protokołuje, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza 
wszystkim osobom zaproszonym i obecnym na naradzie oraz powiadamia ich na piśmie o 
działaniach, które należy podjąć. 

2.6.4       Do ustaleń zapisanych w protokołach z narad koordynacyjnych, Strony mogą wnieść uwagi w 
ciągu jednego dnia roboczego licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia 
uważa się za wiążące Strony. 

2.7. Siła wyższa 
Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru stwierdzi, że umowa nie może być realizowana  
z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej, Wykonawca zabezpieczy teren budowy i 
wstrzyma roboty tak szybko jak to możliwe, a także otrzyma zapłatę zgodnie ze stanem zaawansowania 
robót potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

2.8. Procedura rozstrzygania sporów 

Spory związane z realizacją umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca 
siedziby Zamawiającego. 

3. OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJ ĄCEGO 

3.1. Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 
czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach 
określonych w umowie. 

3.2. Przekazanie terenu budowy 

3.2.1. Zamawiający ma obowiązek przekazania Wykonawcy terenu budowy w całości lub  
w częściach niezbędnych dla realizacji robót, w terminach ustalonych w SWU. 
Wraz z terenem budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami. 
Jeżeli Zamawiający nie przekaże w terminie terenu budowy oraz danych wymienionych w 
klauzuli 3.2.1, to będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych 
w umowie w klauzuli 3.5.1. 

3.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do urządzenia terenu i zaplecza budowy (łącznie  
z doprowadzeniem niezbędnych mediów) oraz do ich zabezpieczenia przed dostępem osób 
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postronnych, własnym staraniem i na własny koszt.  
3.2.3. W czasie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w 

stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, 
sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty 
usunąć z terenu budowy. 

3.2.4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren 
budowy wraz z zapleczem i przekazać go Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika 
budowy. 

3.3. Personel Zamawiającego 

3.3.1. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i nadzór autorski, i zostanie on określony w SWU.  
3.3.2. Inspektor Nadzoru będzie wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji, określonych 

w OWU i SWU oraz w PB. 

3.4. Zagrożenia stanowiące ryzyko Zamawiającego 

3.4.1. Od daty rozpoczęcia robót, aż do wystawienia protokołu odbioru usunięcia wad, ryzyko 
Zamawiającego stanowią: 
1) zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego 

własność (z wyłączeniem robót, urządzeń, materiałów i sprzętu), które są spowodowane: 
zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez 
Zamawiającego, lub przez osobę przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej 
zawartej z nim umowy; 

2) zagrożenie powstaniem szkody w robotach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie,  
w zakresie, w jakim jest ona następstwem błędu Zamawiającego lub wady ukrytej  
w DP i ST dostarczonymi przez Zamawiającego, lub będące następstwem siły wyższej. 

3.4.2. Od daty zakończenia robót, aż do wystawienia protokołu odbioru usunięcia wad, każda 
szkoda powstała w robotach, urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko Zamawiającego, 
oprócz szkody spowodowanej: 
1) wadą, która tkwiła w przedmiocie umowy według stanu na dzień zakończenia robót; 
2) wypadkiem zaistniałym przed datą zakończenia robót, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego lub; 
3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dacie zakończenia robót. 

3.5. Kary umowne  

3.5.1. Zamawiający poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych,  
w przypadkach, według stawek i od kwot podanych w SWU. 

3.5.2. Kary pieniężne z tytułu zwłoki, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się 
wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień  zwłoki- odpowiednio w każdym z tych dni. 

3.5.3. Zapłata kar pieniężnych powinna nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia wezwania do zapłaty. 
3.5.4. Jeżeli kary pieniężne obciążające Zamawiającego są znacznie wyższe od poniesionej przez 

Wykonawcę szkody, lub Wykonawca nie poniósł szkody, Strony mogą uzgodnić obniżenie 
kary pieniężnej. 

3.5.5. Niezależnie od kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym, do wysokości 
rzeczywiście poniesionej przez Stronę szkody.  

3.5.6. W przypadku nieterminowego wykonania robót Wykonawca pokryje roszczenia osób 
trzecich. 

4. OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 

4.1. Obowiązki Wykonawcy 

4.1.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością ustalonego w umowie 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z zamówieniem, DP i ST , zasadami wiedzy technicznej 
oraz przyjętymi w DP normami i przepisami prawa, i przestrzegania warunków   
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4.1.2. Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi w zakresie wskazanym w ofercie  
i szczegółowo określonym w SWU 

4.1.3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innym wykonawcom 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4.2. Polecenia i inspekcje  

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane zgodnie 
z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy. 

4.3. Podwykonawcy  

4.3.1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom części zamówienia wskazane w ofercie. 
4.3.2. Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, 

możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo w rozumieniu  
art. 2 pkt 9b UPZP i dostarczonych Zamawiającemu zaakceptowanych kopii umów. 

4.3.3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem 
akceptacji jej treści, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem umowy, projektem jej zmiany. 

4.3.4 Przedkładający projekt umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z nią przedłożyć 
Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 
dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.  

4.3.5. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do 
przedłożonego projektu, w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących 
umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie: 
 

1) nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy,  
2) nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia stron umowy i osób uprawnionych do ich 

reprezentacji (tj. informacji identyfikujących strony umowy: imię i nazwisko lub nazwę 
firmy, adres, NIP, REGON, a także wskazanie postawy działalności, np. numer wpisu do 
krajowego rejestru przedsiębiorców - KRS-u),  

3) nieokreślenia lub błędnego określenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/części zamówienia 
dotyczącego robót budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamówienia 
(zadania) będącego przedmiotem Umowy Zamawiającego z Wykonawcą (nazwy zamówienia) z 
załączeniem kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie 
odpowiadającym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robót 
określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
dotyczących przedmiotu Umowy,  

 oraz w przypadku gdy, łączna zakres rzeczowy robót budowlanych, dostaw lub usług 
dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców nie odpowiada zakresowi rzeczowemu określonemu w Umowie 
Zamawiającego z Wykonawcą, 

4) nieokreślenia terminu realizacji powierzonych robót lub określenia terminu 
wykraczającego poza termin realizacji Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, 

5) nieokreślenia lub błędnego określenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu wykonania robót, tj. wartości umowy brutto wraz z podaniem 
wartości podatku VAT, określonej w PLN (złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku, 
które nie może przekroczyć wartości wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy, 
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oraz w przypadku gdy, łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług 
dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców przekroczy wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w 
Umowie Zamawiającego z Wykonawcą, 

6) nieokreślenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy robót budowlanych lub określenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od 
dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej,  

7) nieokreślenia lub błędnego określenia płatnika należności - w przypadku przedmiotowego 
zamówienia płatności wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
dokonuje Zamawiający, zgodnie z Umową Zamawiającego z Wykonawcą, 

8) braku postanowień lub postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy 
Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, z dalszym Podwykonawcą, w zakresie 
przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem 
akceptacji jej treści, z dołączeniem zgody Wykonawcy na jej zawarcie o treści zgodnej z 
projektem umowy lub projektem jej zmiany,  

9) braku postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty lub zamieszczenia 
postanowień odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego  
z Wykonawcą, 

10) braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy 
Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących przenoszenia wierzytelności wobec 
Zamawiającego, Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub 
podmioty trzecie, 

11) niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji,  
w szczególności:  
- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego 

Podwykonawcy lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny 
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, potwierdzającego uprawnienia osób 
zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego 
reprezentowania,  

- pełnomocnictw mocujących osoby do zawarcia umowy – o ile dotyczy, 
- kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie 

odpowiadającym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii 
robót określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych przedmiotowego zamówienia publicznego. 

 Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie 
uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany. 

4.3.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę. 

4.3.7. Przedkładający umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z jej kopią przedłożyć 
Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 
dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.  

4.3.8. Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w 
przypadkach wymienionych w klauzuli 4.3.5. lub gdy umowa nie jest zgodna z 
zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany. 
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za 
akceptację umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego. 
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4.3.9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące 
tych robót budowlanych, lub zmian tych umów, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub 
wprowadzenia zmian. 

4.3.10. W przypadku, gdy w umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi dotyczące tych robót budowlanych, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub usługi 
dotyczącej wykonania robót budowlanych, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy w tym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

4.3.11. Roboty budowlane stanowiące część zamówienia wykonywane przy udziale 
Podwykonawców mogą być wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawców. Przed 
powierzeniem realizacji części zamówienia dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca 
obowiązany jest dokonać czynności określonych w klauzuli 4.3. 

4.3.12. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy/ów. 
4.3.13.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b UPZP, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
UPZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4.3.14. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  
i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby były one 
działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  

4.3.15.  Jeżeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje Podwykonawcy lub 
jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót, lub 
dotrzymania terminów, to może on żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. 

4.3.16. Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych robót 
lub dostarczonych materiałów, obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w 
SWU, wtedy Wykonawca po upływie tego okresu gwarancyjnego, na żądanie Zamawiającego, 
odstąpi mu korzyści płynące z tych zobowiązań. 

4.4. Personel i sprzęt Wykonawcy 

4.4.1. Wykonawca zatrudni na czas wykonania robót i usuwania ewentualnych wad: 
1) odpowiednio wykwalifikowany personel, 
2) Zamawiający zaaprobuje każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie 

wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same 
lub wyższe niż personelu zastępowanego, 

3) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych  
dla odpowiedniego i terminowego wykonywania zobowiązań Wykonawcy wynikających  
z warunków umowy. 

4.4.2. Inspektor Nadzoru ma prawo zgłosić zastrzeżenia i zwrócić się do Wykonawcy z żądaniem 
usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy 
oraz uzasadni swoje żądanie. 

4.5. Obsługa geodezyjna 

4.5.1. Obsługę geodezyjną na własny koszt zapewnia Wykonawca zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133 ).  

4.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy wpis do dziennika budowy odnośnie 
rejestrowania czynności geodezyjnych (tyczenie głównych punktów obiektu oraz 
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inwentaryzacji urządzeń nad i podziemnych).  
4.5.3. Wykonawca po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru nieprawidłowego wyznaczenia 

głównych punktów obiektu, zobowiązany jest do dokonania sprawdzenia wytyczenia oraz 
prawidłowego skorygowania ewentualnych uchybień w ciągu jednego dnia od daty 
zgłoszenia. 

4.5.4. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na 
żądanie nadzoru autorskiego oraz udostępniać pomiary wykonywane przez siebie nadzorowi 
autorskiemu.  

4.5.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych. 
4.5.6. Po zakończeniu robót objętych zamówieniem Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany  

i w terminie 2 tygodni od zgłoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiającemu kopię map z 
inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i 
nadziemnych oraz wniesie w/w zmiany do map w Rejonowej Składnicy Kartograficznej. 

4.5.7. Dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej, Wykonawca 
uwierzytelni w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla miasta Bydgoszczy 
(Miejska Pracowania Geodezyjna). 

4.6 Utrzymanie i zapewnienie dostępu do terenu budowy 

4.6.1. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Inspektorowi Nadzoru i wszystkim osobom 
upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do 
terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z realizacją umowy roboty będą 
wykonywane. 

4.6.2. W czasie trwania robót Wykonawca zobowiązany jest utrzymać teren budowy w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składować wszelkie urządzenia pomocnicze, 
sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne usunąć  
z terenu budowy. 

4.6.3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać 
go Inspektorowi Nadzoru w terminie określonym w SWU. 

4.7. Dokumentacja budowy 

4.7.1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty 
budowy na zasadach określonych w UPB: 
1) dziennik budowy 
2) książkę obmiarów;- nie dotyczy 
3) protokóły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi; 
4) dokumentację powykonawczą; 
5) pozostałe dokumenty budowy zgodnie z SST D-00.00.00. 

4.7.2. Do obowiązków Wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru oraz 
przechowywanie zgodnie z klauzulą 4.7.1., następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót; 
2) dokumentacje projektowe wykonane zgodnie z klauzulą 2.2.;  
3) harmonogram rzeczowo-finansowy robót; 
4) plan BIOZ; 
5) informacja o wytwarzanych odpadach; 
6) program zapewnienia jakości. 

4.8. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót 

4.8.1. Wykonawca w terminie określonym w SUW, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót, opracowany w takiej formie  
i z takimi szczegółami, jakie zaleci Inspektor Nadzoru, zgodny z DP i ST.  

4.8.2. Wykonawca zobowiązany jest określić w harmonogramie: 
1) okres robót przygotowawczych, 
2) kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

etapów lub elementów robót, 
3) terminy uzgodnień niezbędnych do realizacji robót, 
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4) stosowane metody wykonania robót, 
5) system pracy, (specjalne wymagania zostaną określone przez Zamawiającego w SWU), 
6) zaangażowanie środków na każdym etapie. 

4.8.3. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować na bieżąco harmonogram rzeczowo-finansowy  
 robót w zależności od faktycznego postępu robót oraz wpływu tego postępu na powiązania  

z innymi robotami. 
Aktualizacja dokumentów harmonogramu robót nie może mieć żadnego wpływu na zmianę 
terminu zakończenia robót. 

4.8.4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji uaktualnione 
harmonogramy rzeczowo-finansowe robót w terminach nie dłuższych niż ustalone w SWU. 
Jeżeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu w terminie, to Inspektor 
Nadzoru może wstrzymać płatność faktury Wykonawcy do czasu złożenia uaktualnionego 
harmonogramu. 

4.8.5. Akceptacja harmonogramu przez Inspektora Nadzoru nie ma wpływu na zobowiązania 
Wykonawcy wynikające z warunków umowy. 

4.9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

4.9.1. Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy ma obowiązek 
zapewnienia i w pełni przestrzegania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób 
upoważnionych do przebywania na terenie budowy i faktycznie tam przebywających, 
wykonać i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie  
i oświetlenie, terenu budowy, zgodnie z planem BIOZ. 

4.9.2. Wykonawca w terminie określonym w SWU, przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
plan BIOZ. 

4.10. Ochrona środowiska naturalnego 
4.10.1. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad zobowiązany jest 

podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego 
bezpośrednim otoczeniu. 

4.10.2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu na 
terenie budowy i w jego otoczeniu oraz w miejscu prowadzenia jakichkolwiek robót 
związanych z zamówieniem.  
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w tych przepisach 
poniesie Wykonawca. 

4.10.3. Wszelkie odzyski materiałów i surowców stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu 
należy odwieźć je za pokwitowaniem ilości i asortymentu na miejsce wskazane w SWU. 
Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek 
prowadzić w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia. Składowanie materiałów 
prowadzić w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. Inspektor Nadzoru 
wskaże, które materiały należy traktować jako staroużyteczne. 

4.10.4. Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki zagospodaruje Wykonawca. 
4.10.5. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu gruzu i materiałów 

nieużytecznych i przedkładania ich na każde żądanie Zamawiającego. 
4.10.6. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243).  

4.11. Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy 
4.11.1. Wykonawca dokona ubezpieczenia w związku z zawarciem umowy, na okres od daty 

rozpoczęcia robót do końca okresu umownego, na kwoty określone w SWU, dla 
następujących wypadków, stanowiących ryzyko Wykonawcy: 
1) szkody w robotach, sprzęcie, urządzeniach, materiałach i innym mieniu związanym  

z prowadzeniem robót; 
2) szkody w mieniu stanowiące własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, 

materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonaniem umowy; 
3) nieszczęśliwe wypadki i ich następstwa dotyczące personelu Wykonawcy i Zamawiającego oraz 
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osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów mechanicznych; 

4) szkody osób trzecich. 
4.11.2. Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu do 

wiadomości w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż w dniu 
przekazania terenu budowy. 
Umowy ubezpieczenia muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 
polskiej, w kwotach koniecznych dla pełnego naprawienia spowodowanej szkody. 

4.11.3. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek  
z żądanych umów ubezpieczenia, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które 
Wykonawca powinien był zapewnić, na koszt Wykonawcy. 

4.11.4. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. 

4.11.5. Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 
ubezpieczeniowych. 

4.12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
4.12.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy wniósł Zamawiającemu zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zasadach określonych w art.148 UPZP.  
Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wyłącznie 
w formach określonych w art. 148 ust. 1 UPZP. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na 
rachunek bankowy Zamawiającego PKO S.A. - Nr konta 
25 1240 6452 1111 0010 4816 9416 

4.12.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wybraną przez Wykonawcę formę 
jego wniesienia oraz miejsce jego zdeponowania, określają SWU. 

4.12.3. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, że Wykonawca 
zachowa ciągłość zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości. 

4.12.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  
i zachowuje swoją ważność na czas określony w SWU. Jeżeli nie będzie powodu do 
uruchomienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to zostanie zwrócone 
Wykonawcy na zasadach i w terminach określonych w SWU. 

4.12.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. 

4.13. Roboty tymczasowe 
4.13.1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania utrzymania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

4.13.2. Zakres robót tymczasowych wskazany w SWU określa projekt organizacji robót 
zaakceptowany przez Zamawiającego.  

4.14. Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy 

4.14.1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

4.14.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
robót, a także za niezapewnienie wszelkich warunków bezpieczeństwa w czasie trwania robót.  

4.14.3. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób 
trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a 
wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego związane z wykonywaniem robót, będą 
kierowane do załatwienia bezpośrednio i wyłącznie przez Wykonawcę. 

 W przypadku niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac bądź  
nieterminowego wykonania prac, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia  
odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.  



Nr sprawy 024    

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy  
45 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody w terminie 30 
dni. Brak odpowiedzi w terminie traktowany będzie jako przyjęcie przez Wykonawcę  
odpowiedzialności odszkodowawczej. 

4.14.4. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych 
powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej  
w czasie realizacji robót, objętych umową. 

4.14.5. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia 
protokołu odbioru usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują 
uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub 
Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko Zamawiającego. 

4.15. Zakłócenia ruchu i naruszenie praw osób trzecich 
4.15.1. Wszystkie roboty objęte umową winny być wykonywane, jeżeli jest to możliwe, w taki 

sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na 
drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego 
lub innych osób. 

4.15.2. Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiającego koszty odszkodowania i opłaty 
wynikające z niewykonania obowiązków, o których mowa w klauzuli 4.15.1., na terenie 
budowy lub poza nim, w takich granicach, w jakich będzie za nie odpowiedzialny. 

4.16. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich 
4.16.1. Wykonawca zobowiązany jest zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg  

i obiektów inżynieryjnych prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które mogą 
spowodować roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy albo jego dostawców  
i podwykonawców. W szczególności zobowiązany jest dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z terenu 
budowy aby nie spowodował on niepotrzebnych szkód na drogach i obiektach inżynierskich. 

4.16.2. Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których jednostkowy 
ciężar lub inne cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów inżynierskich, muszą 
być zatwierdzone przez właściwy zarząd drogi. 

4.17. Wykopaliska i odkrycia 
4.17.1. Wszystkie wykopaliska: monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, pozostają własnością Skarbu Państwa. 

4.17.2. Wykonawca jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności aby zabezpieczyć przedmioty 
określone klauzulą 4.17.1. przed zabraniem i uszkodzeniem lub zniszczeniem tych znalezisk 
przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. 

4.17.3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właściwy organ państwowy o 
dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru odnośnie właściwego 
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.  

4.18. Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach 
4.18.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo 

swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o 
tym Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych 
przyszłych wydarzeniach, problemach i okolicznościach. 

4.18.2. Od zajścia zdarzeń, o jakich mowa w klauzuli 4.18.1., Wykonawca powinien prowadzić 
bieżące zapisy potrzebne dla uzasadnienia swego wniosku. 

4.18.3. Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i 
okoliczności na cenę umowną i datę zakończenia robót. 

4.18.4. Bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od złożenia powiadomienia, Wykonawca powinien 
przedłożyć Inspektorowi Nadzoru szczegółową ocenę wpływu tych okoliczności na termin 
wykonania robót. 

4.18.5. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji propozycje dotyczące 
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uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, 
jak też będzie współpracował przy wykonaniu odnośnych poleceń Inspektora Nadzoru. 

4.18.6. Okoliczności, o których mowa w powyższej klauzuli, mogą wpłynąć na zmianę treści umowy 
w stosunku do treści oferty, w zakresie terminu wykonania zamówienia. 

4.19. Inni Wykonawcy 
Wykonawca będzie współpracował oraz użytkował teren budowy z innymi Wykonawcami 
zatrudnionymi przez Zmawiającego, działającymi na terenie budowy lub w jego pobliżu. 

4.20. Kary umowne   
4.20.1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w przypadkach i na zasadach określonych w SWU. 
4.20.2. Kary pieniężne z tytułu zwłoki, ustalone za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki, stają się 

wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień  zwłoki - w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki odpowiednio w każdym z tych dni. 

4.20.3. Zapłata kar pieniężnych powinna nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia wezwania do zapłaty. 
4.20.4. Jeżeli kary pieniężne obciążające Wykonawcę są znacznie wyższe od poniesionej przez 

Zamawiającego szkody lub Zamawiający nie poniósł szkody, Strony mogą uzgodnić 
obniżenie kary pieniężnej. 

4.20.5. Niezależnie od kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym, do wysokości 
rzeczywiście poniesionej przez Stronę szkody. 

4.20.6. W przypadku nieterminowego wykonania robót Wykonawca pokryje roszczenia osób trzecich. 

4.21. Koszt napraw 
4.21.1. Wykonawca zobowiązany jest chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia do ich 
odbioru końcowego. Winien on również zabezpieczyć roboty przed działaniem warunków 
atmosferycznych i wód gruntowych. 

4.21.2. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, w którym 
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezależnie od tego, z jakich przyczyn 
powstały, naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod 
każdym względem wymaganiom ST, odpowiednich norm i aprobat, i dokumentacji 
projektowej. 

4.21.3. Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty, w 
okresie między terminem rozpoczęcia robót a terminem ich zakończenia oraz w okresie 
odpowiedzialności Wykonawcy za wady, spowodowana w tym okresie, pozostająca  
w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego 
koszt. 

5. TERMINY OBOWI ĄZUJĄCE OBIE STRONY 

5.1. Terminy umowne 
Obie Strony umowy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów określonych w umowie. 

5.2. Data rozpoczęcia robót 

Wykonawca rozpocznie roboty tak szybko jak to jest możliwe, po otrzymaniu stosownej decyzji 
Inspektora Nadzoru. 

5.3. Data zakończenia robót 
Całość robót powinna być zakończona zgodnie z terminem umownym. 

5.4. Czas pracy 
Wykonawca nie powinien bez zgody Inspektora Nadzoru wykonywać żadnych czynności na terenie 
budowy w godzinach od 22:00 do 6:00. Roboty prowadzone będą w systemie dwuzmianowym. Dopuszcza 
się wykonywanie prac w godzinach nocnych 2200 – 600 i w godzinach szczytu na wyraźne polecenie Inspektora 
Nadzoru. W razie wystąpienia konieczności również w dni wolne od pracy. 
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W wyjątkowych przypadkach, jak np. dla ratowania życia lub mienia lub też bezpieczeństwa robót, 
mogą być wykonywane na terenie budowy niezbędne czynności w nocy, o czym Inspektor Nadzoru 
będzie niezwłocznie powiadomiony przez Wykonawcę. 
Przyjmuje się przy tym, że powyższe postanowienia nie dotyczą czynności, które ze względów 
technicznych lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciągłym. 

5.5. Tempo robót 
Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania 
robót lub ich części, tempo robót zdaniem Inspektora Nadzoru nie pozwoli na terminowe zakończenie 
robót, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. 
Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót 
6.1.1. Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa Program 

Zapewnienia Jakości Robót, stanowiący integralną część dokumentów budowy. 
Przed rozpoczęciem robót, najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia PZJ. 

6.1.2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań 
dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, 
wynikających z DP oraz ST. 

6.1.3. Przestrzeganie wymogów, o których mowa w klauzuli 6.1.2, nadzorują i potwierdzają 
Inspektorzy Nadzoru. 

6.2. Jakość materiałów i robót 
6.2.1. Jakość wykonanych robót powinna być zgodna z wymaganiami ST, DP i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  
6.2.2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie określonym w art.10 UPB, muszą posiadać aktualną aprobatę IBDiM oraz 
winny odpowiadać wymaganiom DP i ST.  

6.2.3. Na wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży Inspektorowi 
Nadzoru wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

6.2.4. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do DP i ST, 
wymagana jest bezwzględnie pisemna zgoda Zamawiającego. 

6.3. Badania materiałów i robót 
6.3.1. Wszystkie materiały i roboty budowlane, które wskaże Inspektor Nadzoru lub organ 

upoważniony do kontrolowania budowy, powinny być poddawane bieżącym badaniom  
i odpowiadać wymogom odpowiednich norm i przepisów. 

6.3.2. Wymagane w dokumentacji projektowej i PZJ badania, i szczegółowo przez nie określone, 
przeprowadzać będzie Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt. 

6.3.3. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu 
wyprodukowania lub na terenie budowy. 

6.3.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów  
i robót oraz dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane próbki materiałów przed ich 
wbudowaniem na własny koszt, zgodnie z PZJ. 

6.3.5. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza 
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego 
placówce badawczej. 

6.3.6. Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania badań dodatkowych, które nie są wymagane  
w ST lub wykonanie dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub terenem 
budowy dla materiałów lub robót, które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Jeżeli wyniki 
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badań wykażą, że: 
1) materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami ST oraz odpowiednich norm  

i aprobat, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, 
2) materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami ST oraz odpowiednich norm  

i aprobat, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 
6.3.7. Niezależnie od badań materiałów prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie 

prowadził badania we własnym zakresie poprzez własne laboratorium. 
6.3.8. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron. 
6.3.9. Wykonawca zwolniony jest z kosztów badań dodatkowych przeprowadzanych przez 

laboratorium Zamawiającego, jeżeli materiały odpowiadać będą przewidzianym parametrom i 
normom. 

6.4. Kontrola wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych i jakości materiałów z wymaganiami ST. Jeżeli 
wytwórnie materiałów nie należą do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru 
pozwolenie na dokonanie ich kontroli. 

6.5. Niezaakceptowanie materiałów 
Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, że jakość materiałów  
i stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadają wymaganiom ST, to winien niezwłocznie 
powiadomić o tym Wykonawcę. 
Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy udowodni 
Inspektorowi Nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom ST. Wszystkie koszty związane  
z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę. 
W przypadku wbudowania przez Wykonawcę niezaakceptowanych materiałów, Inspektor Nadzoru 
może polecić Wykonawcy natychmiastowy ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie materiałami 
zaakceptowanymi. 

6.6. Materiały i roboty niezgodne ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową 
6.6.1. Inspektor może w czasie trwania robót polecić: 

1) usunięcie z terenu budowy w ustalonym terminie materiałów nieodpowiedniej jakości, 
2) usunięcie i ponowne wykonanie dowolnej części robót, jeżeli materiały lub jakość 

wykonanych robót nie spełniają wymagań ST i DP. 
6.6.2. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora Nadzoru, Zamawiający ma prawo 

zlecić powyższe czynności innemu Wykonawcy i potrącić poniesione w związku  
z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.  

6.7. Wstrzymanie robót 
6.7.1. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania 

robót, to Zamawiający ma prawo do zawieszenia robót do czasu spełnienia odpowiednich 
wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia 
obciążają Wykonawcę. 

6.7.2. Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru obejmuje: 
1) wykonanie robót niezgodnie z zamówieniem (DP i ST) lub z warunkami bezpieczeństwa, 
2) wystąpienie warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 
3) inne przypadki, wynikające z zachowania Wykonawcy. 

6.7.3. Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na 
okres, który uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas wstrzymania, w 
sposób który uzna za właściwy. 

6.8. Ujawnienie i usuwanie wad w czasie realizacji robót 
6.8.1. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru ma prawo żądania ich usunięcia 

w określonym terminie, na koszt Wykonawcy. 
6.8.2. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 

ekspertyz, to Inspektor Nadzoru ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na 
koszt Wykonawcy. 
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W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca 
będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

6.8.3. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Inspektora 
Nadzoru, to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady na koszt Wykonawcy innemu 
Wykonawcy. 

6.8.4. Koszty wymieniony w klauzuli 6.8.3 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo 
pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

7. ODBIORY ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów 

7.1.1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. 
7.1.2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
2) odbiór częściowy; 
3) odbiór końcowy; 
4) odbiór gwarancyjny. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
7.2.1. Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwi ć Inspektorowi Nadzoru 
sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu. 

7.2.2. Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza 
wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium 
Zamawiającego. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru. 

7.2.3. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 
ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę. 

7.2.4. W przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót, 
Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a 
następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

7.2.5. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci 
wpisu w dzienniku budowy. 

7.3. Odbiór częściowy  
7.3.1. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. 
7.3.2. Po zakończeniu części robót, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru jego zakończenie oraz 

gotowość do odbioru każdej z tych części odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
7.3.3. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 

„Wykazu robót wykonanych częściowo”, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 
7.3.4. Wykaz ten sporządzany jest na podstawie obmiaru czyli rzeczywiście wykonanych  

i odebranych robót. 
7.3.5. W przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych rozbieżności w trakcie realizacji robót, 

różnice są korygowane przy ostatecznym rozliczeniu robót. 

7.4. Odbiór końcowy 
7.4.1. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się 

na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami UPB, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  
Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych i ujawnionych  
w toku odbioru. 

7.4.2. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy, niezwłocznie po zgłoszeniu Wykonawcy obiektu do odbioru. 
Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru. 

7.4.3. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie umowy, 
DP i ST, i sporządza protokół odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do eksploatacji. 
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7.4.4. Inspektor Nadzoru dokonuje potrąceń za wady trwałe zgodnie z przepisami,  
a w przypadku wystąpienia wad dających się usunąć, wstrzymuje do czasu ich wykonania 
płatność do 10 % wartości robót brutto. 

7.4.5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokóle odbioru końcowego 
robót, Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. 
Koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia bądź z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

7.4.6. W trakcie odbioru końcowego Inspektor Nadzoru potwierdzi należność Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 

7.5. Odbiór gwarancyjny  
7.5.1. Odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
Odbiór gwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych 
w okresie rękojmi za wady przedmiotu umowy lub gwarancji jakości, zostanie dokonany w 
ciągu 30 dni przed upłynięciem jego okresu. 

7.5.2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie rękojmi za wady przedmiotu umowy 
lub gwarancji jakości w terminie ustalonym, Zamawiający powiadamia go o zamiarze 
zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. 
Kosztem usunięcia wad Zamawiający obciąży Wykonawcę lub potraci go z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

7.5.3. Odbiór gwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu pogwarancyjnego odbioru robót po 
usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę z 
wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. 

8. WYNAGRODZENIA 
8.1. Wynagrodzenie Wykonawcy 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy umowne wynagrodzenie rozliczane wg klauzuli 8.2. 

8.2. Rozliczenia 

8.2.1. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie obustronnie 
podpisanych protokołów odbioru robót wykonanych i odebranych w terminach określonych w 
SWU.  

8.2.2. Wartość wykonanych robót jest iloczynem ilości wykonanych, odebranych robót, 
obmierzonych i ujętych w książce obmiarów i odpowiadających im cen jednostkowych 
ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego. 

8.2.3. Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiaru robót, 
niezależnie od ich postępu dokonuje się: 
1) w przypadku ich zanikania lub zakrycia, 
2) w przypadku miesięcznego fakturowania, 

8.2.4. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru, nie częściej niż raz w miesiącu, zestawienie 
wartości wykonanych robót, sporządzone zgodnie z klauzulą 8.2.2., pomniejszone o 
zsumowane kwoty poprzednio fakturowane. 

8.2.5. Inspektor Nadzoru, w ciągu 7 dni potwierdzi kwoty należne Wykonawcy do zapłaty. 
8.2.6. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru razem z wnioskiem o dokonanie odbioru 

końcowego, szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 
8.2.7. Inspektor Nadzoru, w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia Wykonawcy, sprawdzi 

zakres wykonanych robót i potwierdzi kwotę należną do zapłaty. 
Jeżeli Inspektor Nadzoru ma zastrzeżenia do przedłożonego rozliczenia, Wykonawca 
powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Inspektor Nadzoru uzna za 
konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną uzgodnione między Inspektorem Nadzoru  
i Wykonawcą. 

8.2.8. Jeżeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, że rozliczenie końcowe, po korektach Wykonawcy, jest w 
dalszym ciągu nieprawidłowe, to sam ustali kwotę należną Wykonawcy. 
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8.2.9. Protokół odbioru pogwarancyjnego wykonanych robót jest wystawiany przez Zamawiającego 
i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru po zakończeniu okresu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy i gwarancji jakości, i stanowi podstawę do zwolnienia zatrzymanej części 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8.2.10. Inspektor Nadzoru ma prawo skorygować rozliczenie wykonanych robót na każdym etapie  
 ich zaawansowania. 

8.3. Płatności 
8.3.1. Wszystkie płatności odbywają się na podstawie protokołów odbioru wykonanych  

i odebranych robót, wystawianych zgodnie z klauzulą 8.2, i prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury na kwotę potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru na zestawieniu wartości 
robót w terminach określonych w SWU. 

8.3.2. Płatności należne Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty 
budowlane, dostawy lub usługi realizować będzie Zamawiający. Podstawą płatności będzie 
prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z dołączonymi następującymi dokumentami: 
1) zaakceptowana i przyjęta przez Zamawiającego kopia umowy 
2) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur 

Podwykonawców z załączonym protokołem odbioru wykonanych robót, odebranych przez 
Zamawiającego, sporządzonym pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą, za ten sam okres 
rozliczeniowy, określającym zakres rzeczowy wykonanych robót wynikający z umowy 
Wykonawcy z Podwykonawcą, 

3) pisemną dyspozycją Wykonawcy do przekazania kwot należnych Podwykonawcom 
wynikających z ich faktur, 

4) lub oświadczeniem Podwykonawców o niewykonaniu żadnych prac w fakturowanym 
okresie rozliczeniowym. 

8.3.3. Kwoty określone na podstawie dokumentów wymienionych w klauzuli 8.3.2. pomniejszać będą 
należności Wykonawcy. 

8.3.4. Protokoły odbioru wykonanych robót, wymienione w klauzuli 8.3.2. muszą być potwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. 

8.3.5. Do ostatniej faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca dołączy dodatkowo 
oświadczenie Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót 
wykonanych zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. 

8.3.6. Inspektor Nadzoru może odrzucić jakąkolwiek pozycję zaakceptowaną w poprzedniej 
fakturze w ramach korekty lub jeżeli została ujawniona oczywista omyłka, zmienić kwotę w 
jakiejkolwiek poprzednio zafakturowanej pozycji. 

8.3.7. Należności za wykonane roboty będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy lub 
Podwykonawców wskazane na fakturze VAT. 

8.3.8. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca upoważniony jest do ustawowych 
odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana.  

8.4. Wierzytelności 
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby 
lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej 
zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy. 

9. ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO U ŻYTKU 

9.1. Zakończenie robót 
9.1.1. Okoliczność zakończenia robót stwierdza się w sposób określony w klauzuli 7.4. 
9.1.2. W ciągu podanego w SWU okresu, licząc od daty zakończenia robót, Wykonawca ma 

obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o 
zakończeniu budowy obiektu budowlanego, lub wniosku o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie wymaga art. 57 UPB. 

9.1.3. Po otrzymaniu od Wykonawcy wyżej wymienionych dokumentów, Zamawiający zawiadamia 
organ nadzoru budowlanego i inne organy, określone w art.56.1 UPB, o zakończeniu robót i 
składa wniosek o przeprowadzenie obowiązkowej kontroli. 
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9.2. Przekazanie do użytkowania 
9.2.1. Przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy Użytkownikowi następuje po uzyskaniu 

ostatecznej decyzji właściwego organu o pozwoleniu na jego użytkowanie. 
9.2.2. Przekazanie do użytkowania następuje protokolarnie, na podstawie protokołu spisanego przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika. 

9.3. Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót 
9.3.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne w terminie i na zasadach określonych w KC. 
9.3.2. Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 

podany w SWU. 
9.3.3. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  

w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego. 
9.3.4. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy lub gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

10. ZMIANA LUB ODST ĄPIENIE OD UMOWY 
10.1. Zmiany umowy 
10.1.1. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 
1) wykonania zamówienia siłami własnymi, 
2) powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom, 
3) części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom, 
4) zmiany osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, że 

kolejna osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający 
określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne 

5) ceny umowy w przypadku: 
a) ustawowej zmiany podatku VAT, 
b) wykonania mniejszego zakresu robót niż zakres określony w kosztorysach ofertowych 

wynikających z ich zaniechania w rozumieniu klauzuli 1.1.23. OWU i wystąpieniu 
okoliczności o których mowa w klauzuli 2.3.6. OWU , 

c) wykonania robót zamiennych w rozumieniu klauzuli 1.1.24. OWU i wystąpieniu 
okoliczności o których mowa w klauzuli 2.3.7. OWU, 

d) wystąpienia okoliczności, o których mowa w klauzuli 4.18 OWU, 
6) terminu wykonania zamówienia w przypadku:  

- gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły 
wyższej, 

- zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach 
geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji. 

- w przypadku udokumentowania wystąpienia, w miejscu planowanych robót, niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, niesprzyjających ich wykonaniu (długotrwałe opady deszczu), 
które mogą ulec wydłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie 
robót, 

- określonym w pkt 4.18. OWU.  

7)  przesuniecie terminu dostawy rozjazdów nakładkowych , może nastąpić jedynie  w przypadku 
wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, o ile Wykonawca w sposób 
wystarczający udowodni Zamawiającemu, że opóźnienie nie jest spowodowane jego 
działaniem umyślnym.  
W przypadku niezrealizowania dostawy rozjazdów nakładkowych do dnia 31.03.2015 r. 
Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w tym zakresie  
i naliczenia kary umownej od wartości określonej w umowie  dla tego elementu przedmiotu 
zamówienia, jako odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. 

10.1.2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 
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10.2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
10.2.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub znajdzie się w stanie likwidacji, 
3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
4) jeżeli Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy,  
5) jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru przerwał realizację robót  

i nie realizuje ich przez okres 7 kolejnych dni, 
6) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich 

pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub w przypadku wstrzymania robót 
przez Inspektora Nadzoru, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o 
możliwości ich kontynuacji, 

7) jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z umową lub nie reaguje na polecenia 
Inspektora Nadzoru dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu 
przez Inspektora Nadzoru terminie, 

8) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 
9) jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia innym Wykonawcom bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

10.3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający poleca Wykonawcy przerwę 
lub opóźnienie w realizacji robót na okres dłuższy niż 28 dni. 
10.4. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy 
10.4.1. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek 

natychmiast wstrzymać realizację robót i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie 
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go możliwie jak 
najszybciej. 

10.4.2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi do dokonania przez  
 Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 
odbiór jednostronny. 

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

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

10.5. Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy 

10.5.1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. 

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

10.5.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

10.5.4. Szczegółowy protokół robót w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, 
konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
odpowiedniej faktury. 
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10.5.5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz 
zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

10.5.6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która spowodowała 
odstąpienie od umowy. 

Koniec ogólnych warunków umowy. 
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formularz oferty – załącznik nr 2 
 
 
NIP…………………………………… REGON: …………………………… 
    (czytelna nazwa i adres wykonawcy) 
 

O F E R T A   
 
 

1. Deklarujemy wykonanie zamówienia publicznego p.n.: „Przebudowa i rozbudowa 
infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta 
Bydgoszczy – przebudowa przejazdów przez torowisko na Rondzie Toruńskim 
 

 
na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym umowy: 
1) za cenę:   

brutto: .............................................PLN 

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

netto: ……………………………… PLN, (wg kosztorysu ofertowego stanowiącego 
integralną część oferty.) 

(słownie (..........................................................................................................................), 

podatek VAT: ………………….%, tj. …………………………………………….. PLN, 

(słownie:............................................................................................................................), 
 

w terminie: od dnia  podpisania umowy do 19.12.2014 r. - w planowanych terminach 
pośrednich 
Roboty należy wykonać w terminie trzech miesięcy w zamknięciu torowym: od 21 czerwca  do 30 
września 2014 roku: 
Przejazd nr 2 i nr 3 należy wykonać w terminie od 21 czerwca do 15 sierpnia 2014 roku.  
Przejazd nr 1 należy wykonać w terminie od 16 sierpnia do 30 września 2014 roku. 
Rozjazd nakładkowy należy dostarczyć do 19 grudnia 2014 roku  

 

2) udzielam na wykonane roboty gwarancji jakości zgodnie z zapisami wzoru umowy, 
 

3) zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie *: 
_________________________________________________________________________ 

(powierzony zakres ) 
_________________________________________________________________________ 

(powierzony zakres) 
  

4) zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców na zasoby których Wykonawca 
powołuje się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b UPZP, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. UPZP w następującym 
zakresie: 
_________________________________________________________________________ 

(powierzony zakres i nazwa podwykonawcy ) 
_________________________________________________________________________ 
             (powierzony zakres i nazwa podwykonawcy 
 

* - niepotrzebne skreślić 
 

Data ………………….. ...................................................................... 
(podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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Cd. formularza oferty – załącznik nr 2 
 

2. Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część: 
1) potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 
2) potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 
3) kosztorysy ofertowe, 
4) * pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy, 
5) inne/ - o ile dotyczy:……………………………………………………………………………….. 

  

3. Wadium wnieśliśmy w *formie / *formach ................................w kwocie ….………. PLN 
Nr konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w formie pieniądza ........................ 

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

4. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (art.23 ust. 2 UPZP): 

 

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 
 

5. Oferta zawiera/nie zawiera* dokumenty/ów* stanowiące/ych* tajemnicę przedsiębiorstwa (na 
stronach:………………………………………………………*) 

 

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest : ................................................. 

Osiągalna/y pod nr tel.................................   w godz. od .............. do ............... 

 

7. Adres do korespondencji .......................................................................................................................   

Fax ......................................................................................e-mail……………………………………….. 

 

 
___________________________________________________________________________ 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data ………………….. ...................................................................... 
 

(podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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oświadczenie o spełnianiu warunków udziału - załącznik Nr 4 
 
 
 
Wykonawca:  .................................................... 

(czytelna nazwa i adres wykonawcy) 

 
 
O św i a d c z e n i e  o  s p e ł n i a n i u  w a r u n k ó w  

u d z i a ł u  w  p o s tę p o w a n i u  
 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego  

pn: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego 
na terenie miasta Bydgoszczy – przebudowa przejazdów przez torowisko na 

Rondzie Toruńskim 
 

 
zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych - dalej UPZP (Dz. U. z 2013r poz. 907 z póź. zm.), oświadczam, że 
spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu okreś lone przez 
Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP, w punkcie 10 SIWZ. 

 
 
 
 
 
Data ………………….. ...................................................................... 

 
(podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) 
 do składania oświadczeń woli w imieniu 
wykonawcy) 
 
 
 

  
 

Powyższe oświadczenie należy złożyć w oryginale. 



Nr sprawy  024 

 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174 a, tel. (52) 582 27 23  •  fax (52) 582 27 77      
 e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl  

NIP : 554-10-06-413  REGON: 090476971 

 

System Zarządzania 
Jakością  zgodny 
z normą ISO 
9001:2008 

 wzór wykazu wykonanych robót budowlanych – zał ącznik nr 5 

 
 
Wykonawca:  ....................................................   

(czytelna nazwa i adres wykonawcy) 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

L.P. Zamawiaj ący 
Nazwa zadania/  

miejsce 
wykonania 

Data wykonania 
(dzień;miesi ąc;rok) 

Rodzaj robót budowlanych tj. 
opis zakresu rzeczowego  

potwierdzaj ącego spełnianie warunku.  
Informacje należy przedstawić zgodnie  
z warunkiem udziału w postępowaniu-  
 Nr 2 - opisanym w SIWZ w pkt 10.2. 

Potwierdzenie 
wykonania 

stanowi 
załącznik nr 

... 

Pisemne 
zobowiązanie1)  

stanowi 
załącznik 
nr…….. 

(wypełniają 
wykonawcy 
których to 
dotyczy) 

1 2 3 4 5 6 7 

     Załącznik 
 

nr ...... 

Załącznik 
 

nr ...... 

     Załącznik 
 

nr ...... 

Załącznik 
 

nr ...... 

     Załącznik 
 

nr ...... 

Załącznik 
 

nr ...... 

 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę  
i doświadczenie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b UPZP 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 okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Wymienione wyżej  pisemne zobowiązanie
1) stanowi integralną część wykazu - należy je złożyć w oryginale. 

 
 
 
Data …………………..
 ......................................................................
. 

(podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy  

 
Powyższy  dokument należy złożyć w oryginale  
Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w Wykazie wykonanych robót 
budowlanych. W zakresie rzeczowym wykazu, wykonawca winien przedstawić takie informacje, które pozwolą 
Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić spełnianie warunku Nr 2. 
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oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia– załącznik nr 6 

 
 
Wykonawca:  ....................................................  

(czytelna nazwa i adres wykonawcy) 

 
 

O św i a d c z e n i e  o  b r a k u  p o d s t a w  d o  
w y k l u c z e n i a   

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego 
pn: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego 
tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy – przebudowa przejazdów 
przez torowisko na Rondzie Toruńskim 

 

 
 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  na podstawie art. 24 ust.1 
ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2013r. poz. 907 z póź. zm. ). 

 

 
 
 
 

Data ………………….. ...............................................................  
 
(podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do 
składania oświadczeń woli w imieniu 
wykonawcy) 
 
 
 

powyższe  oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
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                                  Załącznik nr 7 

  
Wykonawca:  ....................................................  
czytelna nazwa i adres wykonawcy) 

 
 

 
 

 

 

 

I n f o r m a c j a 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego   
 

pn:  Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego 
na terenie miasta Bydgoszczy – przebudowa przejazdów przez torowisko na Rondzie 

Toruńskim 
 

  
informuję, że: 

nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów ( Dz.U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.). 

  

  

 

 

Data ………………….. 
 ......................................................................  

(podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

  
 
 
UWAGA: Niniejszą informację składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
Powyższą  informację należy złożyć w oryginale. 
  


