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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla przetargu nieograniczonego nr 01/RB/2014 

na robotę budowlaną pn. 

„Remont i naprawa ciągów pieszo-jezdnych na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o.” 
  

Rozdział I.  Wiadomości ogólne 

 

1. Zamawiający: 

ZOO Wrocław sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław 

tel. (71) 3483024, faks  (71) 348-37-68, 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą pzp” oraz przepisy wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w 

zakresie przez nie nieuregulowanym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny 

(Dz. U. 1964 r., Nr 16 poz. 93 ze zm.) (dalej KC). 

Zamówienia jest o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11, ust. 8 ustawy pzp. 

3. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której publikowane są wszelkie informacje dotyczące 

zamówienia: www.zoo.wroclaw.pl 

 

Rozdział II.  Przedmiot Zamówienia 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu i naprawy 

nawierzchni dróg wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych i chodników w zachodniej i południowej 

części ZOO Wrocław, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w dokumentacji projektowej, 

zwana dalej przedmiotem zamówienia. W ramach przedmiotowej inwestycji nie wzniesiono nowego 

obiektu, zgodnie z § 45 ust.2 pkt.1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniu zawarty jest w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ 

(Opis Przedmiotu Zamówienia) 

3. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania określa dokumentacja projektowa, a 

załączony przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Na Wykonawcy ciąży obowiązek jego 

weryfikacji i poprawy ewentualnych błędów. 

4. Teren zainwestowania jest wpisany do rejestru zabytków Nr rej. 361/Wm – Ogród Zoologiczny – 

stara część Ogrodu Zoologicznego. Projektowana inwestycja jest zgodna z Uchwała NR 

XX/1672/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we 

Wrocławiu z późniejszymi zmianami i Uchwałą nr XLII/1309/09 RMW z dnia 03 grudnia 2009r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Ogrodu 

Zoologicznego we Wrocławiu. 

5. Dobrane przez projektanta materiały i technologie konkretnych producentów Zamawiający traktuje 

zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy pzp jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą 

podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zastosowania w ofercie) inne odpowiedniki 

rynkowe, równoważne ze wskazanymi, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod 
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względem parametrów technicznych i jakościowych od wskazanych przez projektanta, 

zagwarantują uzyskanie takich samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą 

posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. 

6. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia powinny być prowadzone zgodnie z 

„Zasadami prowadzenia prac ziemnych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew” 

(załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ) 

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji powyższej roboty budowlanej podczas normalnego 

funkcjonowania ZOO.    

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie przewidywanych robót.  

Termin wizji lokalnej należy uprzednio uzgodnić z Dyrektorem ds. Hodowlanych, Panem 

Mirosławem Piaseckim (tel. kom. 601 643 350). 

9. Wybrany Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac zgodnie z 

zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi 

wykonania robót budowlano – montażowych oraz sztuką budowlaną. 

10. KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane,  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,  45112000-5 
Roboty w zakresie usuwania gleby,  45111300-1 Roboty rozbiórkowe,  45112700-2 Roboty w 
zakresie kształtowania terenu 

11. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem niniejszego postępowania nie przeprowadził dialogu 

technicznego. 

12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 punkt 6 

ustawy pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego 

samego rodzaju zamówienia. 

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

 

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w następujących terminach:   

w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2014 - droga nr 3,4, 5, ciąg komunikacyjny nr 1, 

w terminie od dnia 01.06.2014 do dnia 30.06.2014 - droga numer 2, 

pozostałe drogi i ciągi komunikacyjne w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2014. 

 

Rozdział IV.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków a także znaczenie tych warunków  

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

 

1) Spełnią warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy pzp dotyczące: 

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania niniejszego zamówienia; 

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia; 

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

niniejszego zamówienia; 
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d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 

 

2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy pzp.  

  

2. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, 
jeżeli wykaże, iż: 

 
1) Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

 co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł 

każda, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg  

 

2) Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego 
zamówienia w tym: 

 kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 

budowlanymi w branży drogowej, wymaganymi  przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane, legitymującym się przynależnością do właściwej izby samorządu 

zawodowego, posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu 

funkcji kierownika robót drogowych, 

 

3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

 Wykonawca jest ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500.000 

zł. 

 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową łącznie w wysokości 1.500.000 zł  

 

Rozdział V.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

wskazania o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

1. Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest 

zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 

 

A. W formie oryginału: 

1)  Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp 

sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

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

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone; a w szczególności w zakresie wskazanym w rozdz. IV 2. 1) a) SIWZ., 

Wykaz może być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

Dowodami, o których mowa wyżej, są: 

a) poświadczenie, że roboty budowlane zostały wykonane należycie; 
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b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w 

wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o 

których mowa powyżej. 

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 miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji 

lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

Przez „poświadczenie” należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty lub wiedzę 

wystawcy, którego wystawcą nie jest Wykonawca. Poświadczeniem będą, zatem zarówno 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane np. 

referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by 

poświadczyć określone fakty. Gdy Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze, nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, dowodami, w przypadku robót budowlanych, 

określającymi czy zostały one wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, są dokumenty inne niż 

poświadczenie. Dowody takie mogą pochodzić od podmiotów, na rzecz, których Wykonawca 

wykonał roboty oraz od organów administracji właściwych do zatwierdzania odbioru wykonanych 

obiektów budowlanych.   

UWAGA! W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 

miesięcy od dnia wejście w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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, Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa 

powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, 

określone w § 1 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. Wykaz może być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy pzp 

sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

6) Wykonawca, wchodzący w skład jakiejkolwiek grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), składa wraz z ofertą informację o tym fakcie 

wraz z informacjami dot. danej grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej) oraz listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

7) W przypadku Wykonawcy wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca 

biorący udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w przypadku posiadania takiej 

wiedzy w momencie złożenia oferty, składa on wraz z nią listę podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronię konkurencji i 

konsumentów) wraz z informacjami dot. Grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej), a 
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także informacjami, które wykazują, iż istnieje między wskazanymi podmiotami powiązania nie 

prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia tj. w szczególności nie było pomiędzy nimi współpracy w zakresie 

sporządzania ofert a także nie doszło pomiędzy nimi do zawarcia porozumienia w zakresie 

złożenia konkretnych elementów ofert, w tym elementów cenowych ofert. Wyjaśnienia należy 

składać np. w formie oświadczeń, dokumentów. 

8) W przypadku Wykonawcy, nie wchodzącego w skład żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu 

ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronię konkurencji i konsumentów) składa on wraz z ofertą 

informację o tym, iż nie należy do żadnej grupy kapitałowej (w formie oświadczenia). 

 

B. W formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez 

Wykonawcę: 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

3)  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 

opłaceniem składek na ubezpieczenie 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 – wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

5) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 2c ustawy pzp; 

6) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: 

6.1) w pkt 1),2),3) cz. B składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

c. 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. 

6.2) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 6.1) lit. a i b powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 6.1) lit. c, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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6.3) 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 6.1), 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 miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 

6.4) 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 zamieszka osoby lub kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

6.5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

2. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

1. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w 

dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszym rozdziale. Z treści załączonych 

dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 

1) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później 

niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, 

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

ust. 1 ustawy pzp (art. 26 ust. 2a ustawy pzp). 

2) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub 

którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp zawierające błędy lub 

którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo 

ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy pzp). 

3) Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez 

Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

4) Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia (w wyznaczonym terminie) wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń i dokumentów, o których mowa w m.in. 25 ust.1 ustawy pzp (art. 26 ust. 4 ustawy pzp). 

5) Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów od oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmioty te dodatkowo 

muszą przedstawić dokumenty wymienione w części 1 B ust. 1),2),3), i oświadczenie z części 1 A 

ppkt. 5). 

W zakresie sposobu wykonania zamówienia Zamawiający wymaga zaciągnięcia w ofercie 

zobowiązań w przedmiocie określonego sposobu wykonania zamówienia tj. wykonania go przy 

pomocy podmiotów udostępniających swój potencjał w charakterze podwykonawców. 

Podwykonawca to taki podmiot, który realizował będzie część zobowiązań samego Wykonawcy, 

bowiem istotą podwykonawstwa jest wykonanie określonej części zamówienia. Zamawiający 
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uznaje, iż w przypadku robót budowlanych - te nie mogą być traktowane jako doradztwo, 

konsultacje czy inna forma bowiem nie pozwala na to szczególna specyfika tych robót. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych pomiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

 

Rozdział VI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – na mocy art. 23 ust.1 ustawy 

pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i 

wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania. 

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty – pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest 

złożyć samodzielnie dokumenty wymienione w Rozdziale V B ust. 1), 2),3).  

4. Oświadczenie wymienione w Rozdziale V pkt. 1 A ppkt. 1) SIWZ Wykonawcy winni złożyć wspólnie 

na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub każdego z 

Wykonawców). 

5. Oświadczenie wymienione w rozdziale V pkt. 1 A ppkt. 5) SIWZ, musi złożyć każdy z Wykonawców 

odrębnie (oświadczenie podpisane w tym zakresie przez uprawnionych przedstawicieli każdego z 

Wykonawców – osoby wskazane we właściwym dokumencie rejestrowym, umowie s.c., statucie, 

etc.). 

6. W Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) w części dotyczącej wskazania Wykonawcy i 

dotyczących go danych (m.in. danych adresowych) – należy wpisać wszystkich Wykonawców i 

wszystkie dotyczące ich dane (m.in. dane adresowe). 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani 

będą do zawarcia między sobą stosownego porozumienia (umowy). Umowa musi być zawarta na 

czas trwania Umowy. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale co najmniej na 5 dni 

przed terminem podpisania Umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, 

opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców 

przy realizacji umowy, w oryginale. 

8. Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli 

wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą 

spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do 

wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz 

i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę. 
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Rozdział VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

  

 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu innego Wykonawcy. 

Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.  

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami – pod rygorem jej odrzucenia – musi być sporządzona w 

języku polskim, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy pzp oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich. 

4. Oferta musi zawierać: 

1) wypełniony formularz ofertowy; dokument ten powinien być sporządzony w oryginale, 

2)  dokumenty i oświadczenia wymagane i wskazane w Rozdziale V SIWZ; 

3) pełnomocnictwo dla osoby (lub osób) upoważniające do reprezentowania Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do 

oferty; pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 

5. Forma oferty: 

1) ofertę należy sporządzić w języku polskim; 

2) Zamawiający zaleca by każda strona oferty i stanowiących jej integralną część załączników była 

kolejno ponumerowana; 

3) wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty i stanowiących jej integralną część załącznikach 

muszą być parafowane (lub podpisane) przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna 

być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu w szczególności imienną pieczątką 

tej osoby; 

4) wszystkie części oferty muszą być zszyte i zabezpieczone przed rozerwaniem (zszycie oferty 

oznacza trwałe złączenie stron oferty zabezpieczające przez rozproszeniem stron); 

5) w przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego, w 

szczególności np. materiałów reklamowych, informacyjnych wymagane jest, aby stanowiły one 

odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały; 

6. Opakowanie i oznakowanie ofert.  

1) Oferty należy składać w jednej nieprzezroczystej zamkniętej kopercie. 

2) Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści do momentu otwarcia ofert. 

3) Wykonawca może wprowadzić zmiany do treści złożonej przez siebie oferty pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania 

ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, tj. 

musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. 

4) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte równocześnie z otwieraniem oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego poprawności w 

zakresie procedury dokonania zmiany przez Wykonawcę zawartość koperty zostanie dołączona do 

oferty tego Wykonawcy. 

5) Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie 

zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznaczone napisem 

"WYCOFANIE" zostaną odczytane w pierwszej kolejności, po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania „wycofania”. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 
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6) Do składanego przez Wykonawcę oświadczenia polegającego na zmianie lub wycofaniu złożonej 

przez siebie oferty, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie 

osoby podpisującej to oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy. 

7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

1) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp 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 innym uczestnikom postępowania. 

2) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003, Nr 153, poz 1503 ze 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. 

3) 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 i 

oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, 

4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę 

dokumentów określonych jako tajne. 

5) Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są 

jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest 

do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

2) UWAGA: Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 

ustawy pzp). 

Rozdział VIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów  

 

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami 

 

Oferty ważne, spełniające wymagania 

ustawy i niniejszej specyfikacji oceniane  

według następujących kryterium:  

 

Nazwa 

kryterium  

Waga –

znaczenie w % 

Punktacja 

 cena  100  1-100 pkt 

 

2. Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów: 

1) Ocenie podlegać będą oferty ważne niepodlegające odrzuceniu. 

2) Oferty ocenia się wg reguł opisanych poniżej. 

W celu przydzielenia punktów za „Cenę” należy: 

- ustalić ofertę o najniższej cenie i przydzielić jej najwyższą ilość, tj 100 punktów 
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- pozostałym ofertom przydzielić punkty za cenę wg udziału procentowego najniższej ceny w 

stosunku do ceny danej oferty, tj. według wzoru: 

    cena nie odrzuconych ofert - najniższa (zł)  

ilość punktów za cenę oferty = ---------------------------------------------------------  x 100  

                   cena oferty (zł)  

3. W przypadku Wykonawcy, który złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i który na podstawie odrębnych przepisów 

nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w 

Formularzu Oferty poda cenę np. z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie porównywania i 

oceny ofert doliczy do takiej ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z art. 91 ust. 

3a Ustawy. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała 

budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

 

Rozdział IX Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca, na podstawie dokumentacji projektowej, norm, 

standardów i zaleceń oraz przeprowadzonej wizji lokalnej określi cenę ryczałtową obejmującą 

całość kosztów budowy. Ustalona więc w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest 

ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych 

przez wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia 

na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

Zgodnie z art. 632 KC  wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca zamówienia nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

2. Załączone do SIWZ (w dokumentacji technicznej) przedmiary robót należy traktować pomocniczo, 

a na Wykonawcy ciąży obowiązek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych błędów. Zamawiający 

nie wymaga załączania do oferty kosztorysów.  

3. Ceny oferty należy podać w PLN brutto oraz netto z wyszczególnieniem kwoty podatku VAT, z 

dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i powinna być ona podana liczbowo oraz słownie.  

4. Podana w ofercie cena jest stała i obowiązywać będzie strony przez cały okres realizacji.  

 

Rozdział X Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia 

 

1. Oferty wariantowe, alternatywne oraz częściowe na wykonanie przedmiotu zamówienia będą 

odrzucone.  

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:  

 odpowiada zasadom określonym w ustawie,  

 spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji,  

 została uznana za najkorzystniejszą.  

 

Rozdział XI Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 

składania oferty.  
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, na co najmniej 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywanej jest po wyborze oferty najkorzystniejszej 

obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

 

Rozdział XII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 ustawy oświadczenia, dokumenty, SIWZ, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują drogą pisemną, 

elektroniczną lub faksem.   

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza ten fakt pisemnie. 

3. Oświadczenia wnioski zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione 

w terminie z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich 

treścią. Za chwilę tę uważa się dni pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-

15.00. 

4. Korespondencję drogą elektroniczną należy przesyłać na adres:  zamowienia@zoo.wroc.pl 

5. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu:  (71) 348-37-68 

6. Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej. 

7. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Jerzy Dobrowolski - tel. (71) 

3483024 wewn. 115, tel. kom. 512 521 080, e-mail zamowienia@zoo.wroc.pl, budynek administracji 

pok. 8, w godz. 08:30 – 13:30.  

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z 

niniejszą specyfikacją oraz sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na 

piśmie lub faksem. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż, na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert, Zamawiający może 

zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się 

częścią SIWZ oraz zostanie przekazana do wszystkich Wykonawców, którym Zamawiający przekazał 

SIWZ oraz zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej.  
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Rozdział XIII Miejsce i termin składania ofert 

 

1. Ofertę należy składać w trwale zabezpieczonym opakowaniu. Na opakowaniu należy umieścić 

napis o treści: „Przetarg – Remont i naprawa ciągów pieszo-jezdnych na terenie ZOO 

Wrocław sp. z o.o” 

2. Tak przygotowaną ofertę należy składać w Sekretariacie Zarządu ZOO Wrocław, sp. z o.o. ul. 

Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, do dnia 30.01.2014 r. do godz. 10:00 

3. Termin powyższy zostanie uznany, jeżeli oferta znajdzie się w siedzibie Zamawiającego przed jego 

upływem.  

4. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania 

ofert.  

5. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dostarczenia do miejsca składania ofert.  

6. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone 

niezwłocznie bez otwierania.  

 

Rozdział XIV Miejsce i termin otwarcia ofert 

 

1. Jawne otwarcie ofert w obecności zainteresowanych Wykonawców nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego, tj. ZOO Wrocław, sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, budynek 

administracji, pok. 6, w dniu 30.01.2014 r. o godz. 10:30 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

a) stan i ilość kopert zawierających otwieraną ofertę; 

b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

c) informacje dotyczące ceny oraz terminu gwarancji zawarte w formularzu oferty; 

4. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole z postępowania przetargowego. 

5. Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 

przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 2) i 3). 

 

Rozdział XV Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i 

kryteria określone w niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu i którego 

oferta zawierać będzie najniższą cenę. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

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

adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 

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

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny 

ofert i łączną punktację; 

 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 
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 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

4. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, o których 

mowa w pkt 3.1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych. 

 

Rozdział XVI Unieważnienie postępowania 

 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 

określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a PZP.  

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi, równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy: 

- ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert) , podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

- złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert), 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

Rozdział XVII Wadium 

 

 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 40.000,00 zł. (słownie 

złotych: czterdzieści tysięcy 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do 

składania ofert.  

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:  

w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – PKO BP S.A., nr rachunku 61 
1020 5226 0000 6102 0416 4208, z adnotacją „Wadium – Przetarg – „Remont i naprawa ciągów 
pieszo-jezdnych na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o.”,- nr sprawy: 01/RB/2014. 
a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

b) gwarancjach bankowych,  

c) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).  

3. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed 

upływem terminu składania ofert. 

4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu musi być 

złożony w siedzibie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym dla złożenia oferty. Wadium w 

formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem 

takich dokumentów musi być Zamawiający.  

5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa art. 46 ustawy.  

 

Rozdział XVIII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia 

 zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 

 
 

 



14 

 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

 umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku 

 następujących formach: 

a) pieniądzu 

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

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Dokumenty związane z wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy muszą być 

dostarczone Zamawiającemu przed wyznaczonym terminem podpisania umowy. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy prowadzony w banku 

Zamawiającego – PKO BP S.A., nr rachunku 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208 przed 

wyznaczonym terminem podpisania umowy. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

7. Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% Zamawiający zwróci 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

8. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wygaśnięcia ważności 

gwarancji/poręczenia Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowy dokument gwarancji/ poręczenia, 

a w razie jego nie przedstawienia Zamawiający ma prawo potrącić z rachunku za wykonanie umowy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości podanej w umowie, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

9. Strony postanawiają, że jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego wykonania 

umowy a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy, to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki 

wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego. 

 

Rozdział XIX Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

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 

ustawy pzp. 

3. Środkami ochrony prawnej są: 

a) odwołanie, 
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b) skarga do sądu. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec: 

a) Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

b) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) Odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był 

zobowiązany na podstawie ustawy pzp. 

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

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

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

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

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

9. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

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

pomocą jednego ze sposobów określonych w SIWZ. 

10. 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 SIWZ, albo - w terminie 10 dni – jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób. 

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w 

terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

12. Odwołanie wobec czynności innych 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. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ 

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na 

stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 

SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 

przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze 

stron. 
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18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie 

później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję 

uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do 

której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo 

oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu 

albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

19. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z 

czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o 

którym mowa w 19rt. 186 ust. 3 ustawy pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po 

stronie Zamawiającego. 

20. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 15 niniejszego rozdziału nie mogą następnie 

korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z 

wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy pzp. 

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

– Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi 

inaczej. 

22. Pozostałe zapisy dotyczące odwołania uregulowane zostały w dziale VI Rozdziale 2 ustawy pzp. 

23. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. 

24. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 

rozdziału nie stanowią inaczej. 

25. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

26. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

27. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w 

terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

28. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes 

Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez 

Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego o prokuratorze. 

29. 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. 

30. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania 

ani występować z nowymi żądaniami. 

31. Pozostałe zapisy dotyczące skargi uregulowane zostały w dziale VI Rozdziale 3 ustawy. 

 

Rozdział XX Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia 
 

1. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy pzp Umowa w sprawie zamówienia: 

a) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej; 
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c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej; 

d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie; 

e) jest zawarta na okres wskazany we wzorze umowy; 

f) podlega unieważnieniu: 

 w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ; 

 zgodnie z zapisami art. 146 ust. 1 ustawy pzp. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy pzp. 

3. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór 

Umowy w sprawie zamówienia. 

4. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie określonym w zawiadomieniu 

pisemnym. Niedotrzymanie terminu określonego w zawiadomieniu uznane będzie za uchylenie się 

Wykonawcy od zawarcia umowy.  

 

Rozdział XXI Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki takich zmian 

 

1. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: 

 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania robót; zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i 

opóźnień; 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy lotnicze, strajki 

generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; 

zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania; 

c) wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w dokumentacji realizacji robót w terminie 

uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robót, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres braku 

możliwości realizacji robót; 

d) dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających 

przez Zamawiającego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają 

dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o 

okres niezbędny do dokończenie robót w zmienionym zakresie; 

e) uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skrócenia terminu; zmiana skutkuje skróceniem 

terminu o uzgodniony okres; 

f) zmian (bez wpływu na cenę) dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo 

budowlane, zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu 

budowy; 

g) zmian (bez wpływu na cenę) dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy 

Prawo budowlane, uzgodnionych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
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stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego/Inżyniera, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana 

będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie 

można było wcześniej przewidzieć; 

h) zmian (bez wpływu na cenę) dokonanych podczas wykonywania robót i nie odbiegających, 

w sposób istotny, od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w 

ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanych zgodnie z zapisami art. 36a 

ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 

i) zmian wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 

dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 

j) zmian w przypadku regulacji prawnych, wprowadzonych po dacie wejścia w życie Umowy, 

wywołujących potrzebę jego zmiany; 

k) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 

l) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; 

m) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych, 

n) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, 

o) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego 

zawarcia; 

p) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy, 

q) zmian sposobu realizacji zamówienia, gdy będą wynikać ze zmian w obowiązujących 

przepisach prawa bądź wytycznych/ekspertyz/opracowań mających wpływ na cenę i 

realizację Umowy, 

r) zmiany kluczowych kierowników budowy/robót, jeżeli: 

Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób w następujących przypadkach: 

śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących danej osoby, 

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany koordynatora/kierownika, jeżeli uzna, 

że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca, w takim 

przypadku, zobowiązany jest zmienić kierownika zgodnie z żądaniem Zamawiającego we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

s) zmiana formy zabezpieczenia umowy: zmiana przewidziana w art. 149 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Rozdział XXII Załączniki do SIWZ stanowiące jej integralną część 

 

 

Załącznik nr 1 –   Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 –   Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp 

Załącznik nr 3 -  Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp 

Załącznik nr 4 –   Wykaz wykonanych robót budowlanych  

Załącznik nr 5 –   Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia  

Załącznik nr 6 –  Wzór umowy  

Załącznik nr 7 -  Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 8 -  Zasady prowadzenia prac ziemnych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew 

 

ZATWIERDZAM 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

przetargu nieograniczonego nr 01/RB/2014 

na robotę budowlaną pn. 

„Remont i naprawa ciągów pieszo-jezdnych na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o.” 

 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa:................................................................................................................ 

Siedziba:............................................................................................................. 

Osoba do kontaktu:............................................................................................. 

nr telefonu/faksu............................................... nr telefonu kom. ..................................................  

e-mail:...................................................  internet: http://...........................................................  

nr konta bankowego:........................................................................................ 

nr NIP.....................................................  nr REGON.............................................   

 

Dane dotyczące Zamawiającego 

ZOO Wrocław sp. z o.o. 

ul. Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław 

NIP  8982167437 

REGON 021125219   

tel. (71) 3483024 faks  (71) 348-37-68 

nr konta bankowego : 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208 

zamowienia@zoo.wroc.pl 

www.zoo.wroc.pl 

 

O F E R T A 

 

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr 

01/RB/2014: „Remont i naprawa ciągów pieszo-jezdnych na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o.” 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113 poz.759 z późn. zm.), 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu oferty  za cenę ryczałtową: 

Cena netto: …………………............................................................................................zł 

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

Podatek VAT 23 %.................................................................................................................zł 

Cena brutto....................................................................................................... zł 

(słownie..........................................................................................................................................zł). 

 

2. Zamówienie wykonamy w terminie  ________________ miesięcy od dnia rozpoczęcia robót. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ oraz umową i przyjmujemy je bez 

zastrzeżeń. 

mailto:zoo-przetargi@zoo.waw.pl
http://www.zoo.waw.pl/
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4. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zabezpieczyć ją 

zabezpieczeniem należytego wykonania, w sposób i na zasadach opisanych w SIWZ,  

5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty i 

dokonaliśmy / nie dokonaliśmy wizji lokalnej. 

6. Oświadczamy, że termin gwarancji i rękojmi za wady wynosi na roboty budowlane 36 miesięcy, zaś 

na dostarczone urządzenia obowiązuje gwarancja producenta jednak nie mniej niż 24 miesiące 

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

8. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia],  

9. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 

niniejszego zamówienia, 

10. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych żadne z 

informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w 

związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 

postępowania: 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od do 

a)     

 

11. Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ następujące 

części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom: 

:  

l.p. Nazwa części zamówienia  

a)   

 

 

12. Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na, które Zamawiający zwraca wadium w przypadku 

wpłacenia wadium w gotówce  ……………………………………………………………………………. 

 

13. Korespondencję należy kierować pod adres:  

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

 

 

 

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

podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania  

zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 2  do SIWZ 

Nr postępowania 01/RB/2014 

 

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

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym nr 01/RB/201413: „Remont i naprawa ciągów pieszo-

jezdnych na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o.” 

 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 

poz.759 z późn. zm.), oświadczam/y, że:  

 

1. spełniamy warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. spełniamy warunek dotyczący posiadania wymaganej przez Zamawiającego wiedzy i doświadczenia; 

3. spełniamy warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. spełniamy warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania  

zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3  do SIWZ 

Nr postępowania 01/RB/2014 

 

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

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym nr 01/RB/2014: „Remont i naprawa ciągów pieszo-

jezdnych na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o.” 

 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 

poz.759 z późn. zm.), oświadczam/y, że:  

 

brak jest podstaw do wykluczenia nas zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy pzp. 

 

 

 

 

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

podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania  

                                              zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy 
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Nr postępowania 01/RB/2014 

   

Załącznik nr  4 do SIWZ 

 

 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

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

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

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te 

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

Lp. zgodna 

z nr  

dowodu 

Cała wartość 

roboty w złotych 

(netto). 

Okres realizacji (data 

rozpoczęcia i 

zakończenia). 

Nazwa i miejsce 

wykonanej roboty 

Nazwa zleceniodawcy 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                         

Dowodami, o których mowa wyżej, są: 

a) poświadczenie, że roboty budowlane zostały wykonane należycie; 

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane 

w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

dowodów, o których mowa powyżej. 

 

  

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

           podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania  

                                                   zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy 
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Nr postępowania 01/RB/2014 

Załącznik nr  5 do SIWZ 

 

Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

l.p. Imię i 

nazwisko 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Wykształcenie Kwalifikacje 

zawodowe 

Doświadczenie Uprawnienia Podstawa do 

dysponowania 

tymi osobami 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

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

                                                                                  (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

                                                                                                     reprezentowania firmy) 
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Nr postępowania 01/RB/2014 

 

 

  Załącznik nr  6 do SIWZ 

 

Umowa nr Z00/2014/…….   (wzór) 

 

W dniu …… .2014 r.  we Wrocławiu pomiędzy: ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 1-5, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, 

VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000350789, REGON: 021125219, NIP: 898-

216-74-37, reprezentowaną przez: 

Radosława Ratajszczaka - Prezesa Zarządu  

Grzegorza Kaliszczaka - Członka Zarządu 

zwaną  dalej: „Zamawiającym”,  

a 

 …………………………………………………………………  

reprezentowaną przez: 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

zwanym dalej: „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi dalej: „Stronami” 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759, z późn. zm.). 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu i 

naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych i chodników w zachodniej i 

południowej części ZOO Wrocław („Remont i naprawa ciągów pieszo-jezdnych na terenie 

ZOO Wrocław sp. z o.o.”), zgodnie z zakresem robót przedstawionym w dokumentacji 

projektowej, zwaną dalej przedmiotem umowy. 

1. Zakres przedmiotu umowy opisany został w następujących dokumentach, w podanej kolejno 

hierarchii ich ważności:  

1) dokumentacja projektowa (załącznik nr 1), w tym: 

a) projekt budowlany, 

b) projekty wykonawcze, 

c) STWiORB, 

d) Oferta Wykonawcy 

2. Teren zainwestowania jest wpisany do rejestru zabytków Nr rej. 361/Wm – Ogród 

Zoologiczny – stara część Ogrodu Zoologicznego. 
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3.  Realizowana inwestycja jest zgodna z uchwałą NR XX/1672/04 Rady Miejskiej Wrocławia z 

dnia 19 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu z 

późniejszymi zmianami i uchwałą nr XLII/1309/09 RMW z dnia 03 GRUDNIA 2009r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  prawa, w tym 

m.in. Prawa Budowlanego, przepisami bhp oraz p. poż. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji powyższej roboty budowlanej podczas 

normalnego funkcjonowania obiektu będącego obiektem użyteczności publicznej przez 

odpowiednią organizację prac w sposób zgodny z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ochrony przed hałasem. 

6. Prace należy prowadzić w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. W tym celu 

Zamawiający będzie żądał przedstawienia przez Wykonawcę harmonogramu prac w terminie 

7 dni od podpisania niniejszej umowy. 

 

§ 2 OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) objęcie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji kierownika budowy zgodnie z 

personelem wskazanym w ofercie. O zmianie osób pełniących te funkcje Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego na piśmie załączając odpowiednie dokumenty (uprawnienia, 

przynależność do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, oświadczenie o podjęciu 

obowiązków) wykazując, że osoby te mają wymagane w postępowaniu przetargowym 

odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Zmiana taka może nastąpić dopiero po 

upływie min. 3 miesięcy chyba że wystąpią okoliczności natychmiastowej zmiany takie 

jak śmierć lub choroba wskazanej osoby,  

2) sporządzenie - zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) - przed 

rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953  z późn.zm) – 

oraz umieszczenie tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także niezwłoczne przekazanie 1 egzemplarza 

planu „BIOZ” Zamawiającemu, 

4) postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27 

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

5) prowadzenie wszystkich robót związanych z realizacją zadania w sposób bezpieczny, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 

r., Nr 47, poz.401), 



27 

 

6) należyte zabezpieczenie miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z zapleczem, w 

szczególności przed dostępem osób trzecich,  

7) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu znajdującego się w bezpośrednim 

sąsiedztwie, 

8) zorganizowanie bezpiecznych warunków poruszania się w obrębie realizowanych robót, 

9) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc 

wykonywania prac, 

10) usuwanie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trybie 

natychmiastowym  i docelowo, 

11) pokrycie kosztów zużycia mediów na potrzeby budowy, 

12) zapewnienie w trakcie realizacji robót nadzoru nad mieniem Zamawiającego w miejscu 

prowadzenia robót, 

13) uporządkowanie terenu po wykonaniu robót oraz demontaż obiektów tymczasowych, 

14) przestrzeganie przy realizacji prac wszystkich warunków i wymogów wynikających z 

dokumentacji i załączonych uzgodnień, 

15) przedłożenie Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia 

kierownika budowy stwierdzające przejęcie obowiązku kierowania budową a także 

zaświadczenia, którym mowa w art.12 ust.7. ustawy z dnia 7 lipca 1994  - Prawa 

Budowlanego,  (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) 

16) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, terminowość i bezpieczeństwo 

wykonywanych robót oraz za zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami, oraz z 

zasadami sztuki budowlanej, 

17) zgłaszanie terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających, 

18) wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów i odbiorów wraz z protokołami, atestami i 

certyfikatami oraz uzyskanie pozwoleń (w tym na zajęcie pasa drogi lub chodnika wraz z 

opłatami) i innych wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych do wykonania 

umowy,  

19) opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej w 5 egzemplarzach i w wersji 

elektronicznej. 

20) wyposażenie swoich pracowników w imienne identyfikatory z nazwą firmy lub w odzież 

oznakowaną znakami firmowymi Wykonawcy. 

21) Wykonawca w ramach organizacji ruchu zastępczego zobowiązany jest do ustanowienia 

i utrzymania w należytym stanie odpowiedniego tymczasowego oznakowania 

określającego  możliwy dojazd i dojście do wszystkich firm, obiektów zlokalizowanych w 

rejonie objętym zamówieniem 

 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zapewnienie Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z 

niniejszej umowy, realizacji przedmiotu umowy, w tym zapewnienie dostępu do każdego 

obiektu. 

2) przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni 

od dnia zawarcia Umowy. Przekazanie dokumentacji projektowej odbędzie się na 

podstawie Protokołu Przekazania Dokumentacji. 
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3) przekazanie protokólarnie terenu budowy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy pod 

warunkiem ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Inspektorów nadzoru zapewni Inwestor Zastępczy i 

przedstawi listę inspektorów w terminie 7 dni od podpisania umowy. 

5) zapewnienie nadzoru autorskiego. 

 

§ 3 TERMIN REALIZACJI 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia _____2014 r.  do dnia 30.06.2014 r.  

Poszczególne roboty wykonane zostaną w następujących terminach:  

 w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2014 - droga numer 3,4, 5,  ciąg 

komunikacyjny nr 1, 

 w terminie od dnia 01.06.2014 do dnia 30.06.2014 - droga numer 2, 

 pozostałe drogi i ciągi komunikacyjne w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 

30.04.2014. 

 

§ 4 WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:  

............................zł brutto (słownie: ................................................. zł)  

 tj. ................................. zł netto (słownie: ..................... zł) plus podatek VAT w wysokości: 

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

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość 

kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z zakresem 

określonym niniejszą Umową umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. 

3. Z uwzględnieniem zapisów poniższych ustępów, wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 

lub kosztów prac. 

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia 

określonego w dokumentacji projektowej lub SIWZ i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z 

powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.  

5. Ewentualne roboty zamienne, zlecone przez Inwestora Zastępczego w ramach zakresu 

przedmiotowego niniejszej Umowy oraz w trybie jej zmiany, zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zostaną rozliczone 

zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem różnicowym, przy czym zmiana 

Umowy w tym zakresie nie może spowodować przekroczenia wysokości wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 

6. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej 

części w okolicznościach, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, a 

także w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 

zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, od wykonania, których odstąpiono lub 

o które pomniejszono zakres robót. 
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§ 5 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się na podstawie faktury końcowej. 

2. Podstawę do wystawienia faktury będą stanowić:  

a) protokół odbioru robót wynikający z harmonogramu rzeczowo-finansowego, podpisany 

przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, 

b) kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców 

za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego 

dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnie zawartymi i zaakceptowanymi 

przez Zamawiającego umowami i z przepisami prawa, potwierdzonego przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem, 

c) oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wynagrodzenia za 

wykonane przez niego roboty- w ramach niniejszej umowy, 

d) jeżeli rozliczenia z podwykonawcami nie będą ostateczne np. z tytułu naliczenia kar 

umownych, Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia równą wysokości spornej 

kwoty, do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń z podwykonawcami, 

e)  w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania bądź zaniechania części 

robót sporządzona przez kierownika budowy i sprawdzona przez inspektora nadzoru - 

Książka obmiarów robót. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 21 

dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego. Przez dochowanie terminu zapłaty strony 

rozumieć będą wydanie przez Zamawiającego polecenia przelewu należności na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

4. Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę na Zamawiającego.  

 

§ 6 WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego, za jakość, 

terminowość oraz bezpieczeństwo prac, które wykonuje siłami własnymi lub przy udziale 

podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy, których wykonuje przedmiot umowy. 

2. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom 

dokumentacji projektowej, ponadto:   

1) oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 

zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm 

(PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, 

2) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

3) dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił 

deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami 

i aprobatami, 
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4) oznaczone Znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą 

techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez 

producenta, 

5) wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie 

budowlanym, 

6) oraz winny być każdorazowo zaakceptowane przez Zamawiającego na piśmie, przed ich 

dostarczeniem na plac budowy i wykorzystaniem. 

3. Przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca winien wykonać wszystkie 

niezbędne próby, badania i odbiory. 

4. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać miejsce wykonywania prac w stanie wolnym od 

zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia 

prowizoryczne, które nie są już potrzebne. Jest również odpowiedzialny za przestrzeganie 

przepisów BHP i Ppoż. w miejscu realizacji robót, a także odpowiada za bezpieczne warunki 

poruszania się w obrębie realizowanych robót. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, 

swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy, których 

wykonuje przedmiot umowy. 

6. Wykonawca obowiązkowo uczestniczy w spotkaniach z Zamawiającym w celu omówienia 

spraw związanych z realizacją prac.  

7. Każda zmiana technologii wykonania robót – z inicjatywy Wykonawcy, wymaga pisemnej 

akceptacji autorskiego Biura Projektów oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian 

obciąża Wykonawcę. 

8. Ustala się zakres rzeczowo – finansowy robót budowlanych, realizowanych przez 

podwykonawców: 

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

 

§ 7 ODBIÓR ROBÓT 

1. Gotowość do odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu oraz elementów robót 

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym Wykonawca (kierownik budowy) będzie 

zgłaszał Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru ma obowiązek 

przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika 

budowy. Przed zgłoszeniem do odbioru tych robót Wykonawca ma obowiązek wykonania 

przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i 

dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości 

wykonania prac oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów.  

2. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca winien usunąć wszelkie 

urządzenia tymczasowe oraz pozostawić cały teren budowy i jego otoczenie w stanie 

czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego z 7 – dniowym 

terminem wyprzedzającym o fakcie gotowości do odbioru końcowego. W tym samym 

terminie przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne do odbioru dokumenty przewidziane w 

przepisach prawa. Wszelkie skutki niedochowania powyższego terminu obciążają 

Wykonawcę. 

4. Przy odbiorze końcowym robót Wykonawca winien przedłożyć: 
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1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem oraz z 

przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

2) dziennik budowy, 

3) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, 

4) świadectwa jakości dostarczone przez dostawców, 

5) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane 

przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i certyfikaty 

zgodności, dokumenty potwierdzające wyrobów do jednostkowego stosowania w 

obiekcie budowlanym – w 3 egz. 

6) protokóły odbiorów technicznych, wyniki badań i prób w 3 egz. 

7) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi w 

3 egz. 

8) instrukcje, DTR, instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń w 3 egz. 

9) protokoły z przeprowadzonych rozruchów technologicznych urządzeń, systemów wraz z 

instrukcjami obsługi oraz protokołami z przeprowadzenia niezbędnego szkolenia 

pracowników Zamawiającego wskazanych przez Zamawiającego 

Dokumentacja wskazana w lit. 1-10 przekazana zostanie w segregatorach (jeden 

oryginał i dwie kopie) ze szczegółowym spisem treści 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy całości przedmiotu umowy w 

ciągu 10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru. 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru w formie pisemnej. 

6. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonywane w 

toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad, stwierdzonych 

przy odbiorze - podpisany przez uczestników odbioru. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbioru, wad: 

1) nadających się do usunięcia - Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich 

usunięcie, chyba, że nie został wykonany cały przedmiot umowy - w takim przypadku 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru; 

2) nie nadających się do usunięcia - Zamawiający wykonuje uprawnienia określone 

w ust.8. 

8. W razie stwierdzenia, w toku odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi, wad nienadających 

się do usunięcia, Zamawiający może: 

1) jeśli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - 

obniżyć wynagrodzenie za tę wadę, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i 

technicznej; 

2) jeśli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem: 

a) odstąpić od umowy, 

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo domagania 

się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia lub zlecić jego 

wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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9. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze 

wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia tych wad w okresie gwarancji i rękojmi 

Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia tych wad - wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin; 

2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął 

wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - a wady są nieistotne; 

3) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął 

wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - a wady są istotne. 

10. W wypadku zaistniałej potrzeby usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu oraz do żądania wyznaczenia terminu na 

odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. 

11. Odbiory ostateczne odbędą się przed końcem upływu okresu gwarancyjnego zgodnie z 

terminami gwarancji. O terminach odbiorów ostatecznych Wykonawca zostanie 

powiadomiony przez Zamawiającego pisemnie z 7- dniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 8 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w  wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,   tj. .............................. zł słownie: 

............................................. zł. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego, w pełnej wysokości przed 

podpisaniem umowy w formie: .............................                                                     

3. Strony ustalają: 

 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ........................ zł stanowi zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Kwota ta 

zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota .............................. zł przeznaczona jest na 

pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona 

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poręczeń, Wykonawca 

musi zapewnić aby obowiązywało ono w sposób ciągły przez cały okres związania umową. 

 

§ 9 UBEZPIECZENIE   

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z tytułu 

czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż  500.000 zł (pięćset tysięcy 

zł) 
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2. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 

podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt i kontynuować ubezpieczenie w trakcie 

budowy lub montażu wraz z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy, 

a w szczególności: 

1) roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy, 

2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,  

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu, 

4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze 

budowy. 

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne 

polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 3 

niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu 

powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, 

deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez 

cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego 

końcowego odbioru jej przedmiotu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od zawarcia 

niniejszej Umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres 

ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również 

przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, 

kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub 

przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  

  

§ 10 PODWYKONAWCY 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą w zakresie wskazanym w 

formularzu ofertowym, wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub projekt umowy z podwykonawcą, 

wraz z opisem części dotyczącej wykonania robót. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od 

przedłożenia mu wymaganych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 

uważa się, że wyraził zgodę.  

2. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

zaakceptowaną przez siebie umowę podwykonawcy z dalszym podwykonawcą lub jej 

projekt, wraz z opisem części dotyczącej wykonania robót. W celu wyrażania zgody 

Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni 

od przedłożenia mu wymaganych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 

zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę. 

3. Przed wyrażeniem zgody lub upływu terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez 

Zamawiającego zgodnie z ust. 1 i 2 podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogą 

rozpocząć jakichkolwiek prac na terenie budowy. 

4. Umowy Wykonawcy z podwykonawcą i podwykonawcy z dalszym podwykonawcą muszą 

być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Po zawarciu umowy z 
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podwykonawcą oraz umowy z podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, jej kopia zostanie 

przekazana Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej podpisania. 

5. Zlecenie wykonania części robot podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 

dostawców oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim 

stopniu jakby to były działania lub uchybienia jego własne. 

7. Na roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców gwarancji i rękojmi 

udziela Wykonawca. 

8. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby 

rozliczenia z podwykonawcami oraz podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami 

prowadzone były nie dłuższe niż kwartalne (faktury przejściowe wystawiane nie rzadziej niż 

po upływie każdego kwartału), termin płatności nie dłuższy niż 21 dni, a ostateczne 

rozliczenie z podwykonawcą musi nastąpić przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z 

Zamawiającym.  

Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wymagalnego 

i należnego na podstawie umowy, której projekt został zaakceptowany przez 

Zamawiającego, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwróci się o zapłatę 

bezpośrednio do Zamawiającego, z zastrzeżeniem powiadomienia Wykonawcy i 

umożliwienia mu ustosunkowania się do roszczenia. 

 

§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może od Umowy odstąpić jeżeli : 

1. Wykonawca nie rozpoczyna lub nie wykonuje przez okres dłuższy niż 10 dni pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego.  

2. jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub 

Harmonogramem rzeczowo finansowym pomimo pisemnego wezwania go do zmiany 

sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.  

3. w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadłość lub wniosku o 

wszczęcie postępowania układowego, rozpoczęcia procesu likwidacji przez Wykonawcę, 

lub wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego. O tym fakcie 

Wykonawca niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego. 

4. gdy Wykonawca opóźnia się o 2 miesiące w stosunku do terminu zakończenia robót. 

2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy Zamawiający ma prawo złożyć 

w terminie do 30 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 

inwentaryzacji robót w toku w terminie 7 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy. 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. 

Wykonawca zgłosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczające niezwłocznie w 

terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy. 

4. Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza stanowiące jego własność. 



35 

 

5. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, 

których zakres zostanie określony w protokole. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

7. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy (art. 145 Prawa zamówień publicznych). 

 

§ 12 NADZÓR NAD ROBOTAMI 

1. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będą 

sprawować: 

1) inspektor nadzoru budowlanego: p. ......................,  

2) inspektor nadzoru robót elektrycznych: p. .............................., 

3) inspektor robót instalacyjnych: p. ................................ 

2. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami Prawa 

Budowlanego. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy: p. ...............................  

 

§ 13 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy 

dzień zwłoki ; 

3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia staje się wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu 

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia odpowiednio w każdym z tych dni 

3. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego brutto w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego z wyjątkiem wystąpienia okoliczności opisanych w art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

5. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Nie nalicza się kar umownych w sytuacjach, gdy nie wykonanie umowy spowodowane jest 

okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 
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§14 WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI 

1. Na wykonany przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową Wykonawca udziela 36 

miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot umowy, zaś na dostarczone 

urządzenia obowiązuje gwarancja producenta jednak nie mniej niż 24 miesiące, a niniejsza 

umowa stanowi dokument gwarancyjny. 

2. Okres gwarancji jest liczony od od daty końcowego odbioru z zastrzeżeniem, że w razie 

wykrycia wady lub usterki w ostatnim roku obowiązywania gwarancji uprawnienia i 

roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji w stosunku do tych wad lub ustek wygasają 

po upływie roku od ich usunięcia.  

3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub 

b) Wykonawca przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa – w 

przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub usterki nie umożliwia użytkowania przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu 

umowy, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po 

odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rękojmia 

zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób: 

a) okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, 

b) w przypadku wad i usterek wykrytych w ostatnim roku rękojmi uprawnienia i roszczenia 

Zamawiającego z tytułu rękojmi w stosunku do tych wad wygasają po upływie roku od ich 

wykrycia 

5. Awarie oraz usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty 

elektronicznej przekazanej do siedziby Wykonawcy. 

6. Wejście Wykonawcy do budynku lub na teren Zamawiającego w celu usunięcia wad lub 

usterek w okresie rękojmi i gwarancji odbywać się będzie po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego. Ustala się, że Wykonawca usunie wady lub usterki przedmiotu umowy w 

terminie 7 dni od momentu przekazania mu informacji o wadzie lub usterce. O ile usunięcie 

wady lub usterki trwać będzie dłużej niż 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy, Wykonawca 

bez dodatkowego wezwania zapewni sprzęt zastępczy, tak aby uszkodzone urządzenia i 

instalacje działały prawidłowo.  

7. W razie awarii lub usterek nagłych Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do 

usuwania usterki lub awarii do 4 godzin od ich zgłoszenia i usunięcia awarii lub usterki w 

przeciągu 2 dni kalendarzowych od zgłoszenia. Nie mają tu zastosowania zapisy ust. 6. Za 

awarię lub usterkę nagłą uważa się ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych 

i/lub zamontowanych urządzeniach, która uniemożliwia prawidłową eksploatację budynku 

lub grozi uszkodzeniem jego elementów lub zamontowanych urządzeń, w szczególności 

pęknięć rur kanalizacyjnych, wodociągowych, wybicie studzienek odpływowych, 

uszkodzenia instalacji przeciwpożarowej lub alarmowych.  

8. Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji są nieodpłatne.  

9. W razie nieusunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający zleci zastępcze ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

ponownego wezwania Wykonawcy do ich usunięcia na co Wykonawca wyraża zgodę. W 
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takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 

będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

 

§15  ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w zakresie określonym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci 

aneksu do niniejszej Umowy, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.  

3. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w 

stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonania robót; zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o 

okres przestojów i opóźnień; 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy lotnicze, 

strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania 

robót; zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich 

występowania; 

c) wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w dokumentacji realizacji robót w terminie 

uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robót, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres braku 

możliwości realizacji robót; 

d) dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, zamiennych lub 

uzupełniających przez Zamawiającego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres 

uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; zmiana terminu 

skutkuje przedłużeniem o okres niezbędny do dokończenie robót w zmienionym 

zakresie; 

e) uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skrócenia terminu; zmiana skutkuje 

skróceniem terminu o uzgodniony okres; 

f) zmian (bez wpływu na cenę) dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo 

budowlane, zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione 

koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowy; 

g) zmian (bez wpływu na cenę) dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) 

ustawy Prawo budowlane, uzgodnionych możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego/Inżyniera, pod warunkiem, że zmiana 

ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót 

budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć; 

h) zmian (bez wpływu na cenę) dokonanych podczas wykonywania robót i nie 

odbiegających, w sposób istotny, od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i 

dokonanych zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając 

zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 
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i) zmian wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę 

przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 

j) zmian w przypadku regulacji prawnych, wprowadzonych po dacie wejścia w życie 

Umowy, wywołujących potrzebę jego zmiany; 

k) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 

l) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; 

m) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych, 

n) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,  

o) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

jego zawarcia; 

p) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy, 

q) zmian sposobu realizacji zamówienia, gdy będą wynikać ze zmian w obowiązujących 

przepisach prawa bądź wytycznych/ekspertyz/opracowań mających wpływ na cenę i 

realizację Umowy, 

r) zmiany kluczowych kierowników budowy/robót, jeżeli: 

Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób w następujących przypadkach: 

 śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących danej osoby, 

         Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca, w takim 

przypadku, zobowiązany jest zmienić kierownika zgodnie z żądaniem Zamawiającego 

we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

s) zmiana formy zabezpieczenia umowy: zmiana przewidziana w art. 149 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

§16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: 

Prawo zamówień publicznych, Prawo Budowlane, Kodeks cywilny.  

2. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

3. Załączniki: 

1) załącznik nr 1 – „Dokumentacja projektowa” 

2) załącznik nr 2 - „Harmonogram rzeczowo-finansowy”, 

3) załącznik nr 3 – „Formularz ofertowy” . 

 

 

WYKONAWCA:                                                                ZAMAWIAJĄCY: 
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Nr postępowania 01/RB/2014 

  Załącznik nr  7 do SIWZ 

1. Informacje ogólne: 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania: 

Remont i naprawa ciągów pieszo-jezdnych na terenie ZOO Wrocław Sp. z o.o. we 

Wrocławiu  

2. Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i naprawy nawierzchni dróg 

wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych i chodników w zachodniej i południowej części ZOO 

Wrocław. 

Zamawiający ustalił niewielkie korekty trasy dróg, korektę oświetlenia, odwodnienia oraz 

wykonania nowych fragmentów ogrodzeń wybiegów dla zwierząt 

Zamawiający przewiduje następujące terminy realizacji inwestycji:  

 w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2014 - droga numer 3,4, 5 ciąg 
komunikacyjny nr 1, 

 w terminie od dnia 01.06.2014 do dnia 30.06.2014 - droga numer 2, 

 pozostałe drogi i ciągi komunikacyjne w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 
30.04.2014. 

3. Zakres zamówienia: 
Przedmiot zamówienia w zakresie ciągów pieszo-jezdnych na terenie ZOO Wrocław będzie 

wykonywany na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej przez BO Projekt, Sp. z o. o., 

z siedzibą w Świdnicy, biuro ul Gdacjusza 42, 54-515 Wrocław. 

Załączone przedmiary należy traktować jako materiał pomocniczy. Wykonawca w cenie 

ryczałtowej określa pozostałe prace konieczne dla realizacji przedmiotu zamówienia. Zakres 

przedmiotu zamówienia dla zadania, przewidzianego do realizacji na podstawie dokumentacji 

projektowej dostarczonej przez Zamawiającego (projekt budowlany i wykonawczy) obejmuje: 

3.1 Wykonanie robót budowlanych na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, 
3.2 Sprawowanie przez Wykonawcę nadzoru archeologicznego nad realizacją w/w 

zadań, 
3.3 Organizacja i likwidacja we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy, 

Zamawiajacy wskaże teren pod zaplecze; 
3.4 Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy po jego 

likwidacji.  
3.5 Uzgodnienia czasowych wejść w teren objęty inwestycją, 
3.6 Wykonanie innych robót określonych w załączonej dokumentacji projektowej; 
3.7 Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót i prac projektowych wprowadzania 

dodatkowych zakresów robót na Placu Budowy realizowanych wg odrębnych umów, 
Wykonawca jest zobowiązany umożliwić podmiotom wskazanym przez 
Zamawiającego wejście na Plac Budowy i prowadzenie robót, jednak terminy wejścia 
na Plac Budowy i prowadzenia robót muszą zostać uzgodnione z Wykonawcą. 
Wykonawca ma obowiązek skoordynować również prace projektowe z każdym 
podmiotem wskazanym przez Zamawiającego, który będzie prowadził następnie 
roboty na Placu Budowy.  

       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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3.8 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny 
koszt) oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 
prawidłowej wyceny wartości zamówienia.  

3.9 Zamawiający wymaga, aby sposób prowadzenia robót zapewniał utrzymanie ruchu i 
eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach sieciach, instalacjach i 
urządzeniach;  

3.10 Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po dniu 1 lutego 2014 r., w tym terminie 
Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy możliwa jest wcześniejsza 
realizacja zaplecza budowy, o ile nie będzie utrudniało to prowadzenia ruchu 
pieszego i kołowego. 

3.11 Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących sieci i 
uzbrojenia podziemnego;  
 

4. Wytyczne dla Wykonawcy, Realizacja 

Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład 

umowy, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych: 

4.1 Wykonawca zapewni sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, nie później niż na 7 

dni przed Datą Rozpoczęcia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. . w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 

poz. 1126 ).  

4.2 Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów 

robót realizowanych wg odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie 

zobowiązany  skoordynować prace i terminy.  

4.3 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny 

koszt) oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 

prawidłowej wyceny wartości zamówienia. 

4.4 Nadzór inwestorski na w/w zadaniach pełnić będzie zespół wskazany przez 

Zamawiającego. 

4.5 Wykonawca urządzi i zorganizuje zaplecze budowy w ciągu 10 dni od przekazania 

placu budowy, spełniając wymagania zawarte w dokumentacji projektowej. 

4.6 Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót, przywrócić teren zaplecza 

do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy należy dokonać w 

terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego inwestycji. 

4.7 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia (w razie potrzeb) sali 

konferencyjnej odpowiedniej wielkości w celu przeprowadzenia narad 

koordynacyjnych,  

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tych pomieszczeniach czystości.  

4.8 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować 

zaplecze łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z 

budynków, rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem 

terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów i urządzeń. 

4.9 Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy 
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i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 

terenów. 

4.10 Wykonawca utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu 

budowy; 

4.11 Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek 

Zamawiającego tj. materiał kamienny, istniejące oznakowanie itp. 

4.12 Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia musi umożliwić przejazd (zaopatrzenie, 

służby komunalne, służby ratownictwa), dojazd i dojście do wszystkich firm, obiektów 

i posesji zlokalizowanych w rejonie objętym zamówieniem. 

4.13 Wykonawca w ramach organizacji ruchu zastępczego zapewni ciągły dostęp do 

obiektów zlokalizowanych na terenie zoo.  

4.14 Wykonawca w ramach organizacji ruchu zastępczego zobowiązany jest do 

ustanowienia i utrzymania w należytym stanie odpowiedniego tymczasowego 

oznakowania określającego  możliwy dojazd i dojście do wszystkich firm, obiektów 

zlokalizowanych w rejonie objętym zamówieniem. 

4.15 Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. W zakresie geodezyjnej obsługi 

budowy, należy: 

a) Zapewnić bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 

Miejskiego; 

b) Wykonać, w razie stwierdzenia konieczności ,analizę wpływu robót budowlanych 

na stabilność punktów osnowy poligonizacji technicznej (w przypadku 

stwierdzenia – w wyniku przeprowadzonych analiz, że takiego zagrożenia nie ma, 

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  stosowne oświadczenie na piśmie); 

Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, opracować i wdrożyć ich 

zabezpieczenie; 

Dla punktów, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji należy: 

 Opracować metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, ażeby były 

spełnione kryteria dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji; 

 Uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i 

Katastru Miejskiego; 

 Odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego 

Po zrealizowaniu prac wymienionych powyżej, należy sporządzić wykaz zmian danych 

ewidencyjnych (w tym dotyczących aktualizacji użytków po wybudowaniu drogi) i 

przekazać do Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego stwierdzający 

prawidłowość ich wykonania.; 

4.16 Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie 

zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany 

jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu inwestycji a w przypadku wejścia w 

teren będący dotychczas w użytkowaniu osób trzecich do odbudowy ogrodzenia i 

uszkodzonej infrastruktury; 

4.17 Wykonawca przed czasowym wejściem w teren uzgodni i ureguluje wszelkie 

zobowiązania wynikające z podpisanych uzgodnień z właścicielami terenu; 

4.18 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich 
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materiałów niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i 

wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które 

określa art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tj. z 2006 

r. Dz. U. nr 156, poz. 1118 ze zm.), oraz art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881) 

4.19 Odpady  

Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 

prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie 

obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 

62, poz. 628 z późn. zmianami), a w szczególności opisane w rozdziale 4. ustawy. 

a) Odpady z rozbiórki 

Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące 

z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, elementów 

żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) 

oraz z robót ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie 

wysypisko lub usunie na swój koszt np. w ramach odwodnienia wykopów. Koszty 

transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko i związane z uzgodnieniem, 

wykonaniem i odprowadzaniem wód ponosić będzie Wykonawca. 

b) Materiał z rozbiórki 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z materiałem 

pochodzącym z rozbiórki 

Złom 

Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca 

każdorazowo uzgodni z Zamawiającym.  

c) Transport odpadów z prowadzonych rozbiórek 

Wykonawcy oraz podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą 

transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót rozbiórkowych lub 

robót ziemnych, zobowiązani będą do posiadania zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z ustawą z 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami). 

4.20 Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w 

uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

4.21 Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem 

właścicieli lub zarządców tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociągowej należy 

zapewnić ciągłość dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomić 

mieszkańców i innych użytkowników o prowadzonych robotach oraz przerwach w 

dostawie wody. Podczas przebudowy sieci kanalizacyjnej należy zapewnić ciągły 

przepływ ścieków komunalnych na przebudowywanym odcinku kanału. Przy 

wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, należy 

dostosować się  do wymogów stawianych przez ich właścicieli lub zarządców. 

4.22 Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne w 

laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera. 

4.23 Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w organizowanych przez 

Inżyniera radach budowy. 
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4.24 Wykonawca, w razie stwierdzenia konieczności, przeprowadzi badania 

archeologiczne i zapewni nadzór archeologiczny przez cały okres trwania prac. 

Badania muszą być przeprowadzone przez jedną firmę czy instytucję dla całego 

zakresu inwestycji.  

4.25 Wykonawca przewidzi możliwość prowadzenia robót w systemie dwuzmianowym od 

poniedziałku do piątku co najmniej w godzinach 600-2000, a w okresie od 30 marca do 

30 października do 2200, w soboty w godzinach 600-1500, a w razie potrzeb 

technologicznych organizacyjnych i w razie zagrożenia niedotrzymania terminów 

określonych w harmonogramie w dodatkowo wydłużonym czasie pracy i w dni wolne 

od pracy informując z wyprzedzeniem Zamawiającego i Inżyniera o tym wydłużonym 

czasie pracy. 

4.26 Zieleń i pozostałe roboty objęte są 60 miesięcznym okresem trwania gwarancji 

jakości. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty pielęgnacji zieleni przez okres 

gwarancji. 

4.27 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia powinien mieć zapewnioną dostawę masy bitumicznej. Wytwórnia 

powinna być zlokalizowana w takiej odległości, aby czas transportu mieszanek 

bitumicznych (od załadunku do rozładunku) dla każdej masy – pozwalał na 

zachowanie temperatury mieszanki przed wbudowaniem od 140 0C do 180 0C. Jeżeli 

Wykonawca nie posiada wytwórni, musi mieć zapewnioną dostawę masy 

bitumicznej.  

4.28 Wykonawca, który wygra przetarg jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w 

ciągu 10 dni od podpisania umowy: 

a) Program zapewnienia jakości, 

b) Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy, który powinien zawierać: 

  kolejność wykonywania robót; 

  etapowanie robót; 

  czas w jakim Wykonawca proponuje wykonać roboty; harmonogram wymaga 

zatwierdzenia przez Zamawiającego,  

c) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu umowę dostawy masy 

bitumicznej w ciągu 14 dni od podpisania umowy (w przypadku gdy Wykonawca nie 

jest posiadaczem wytwórni). 

4.29 Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania raportów miesięcznych 

i dziennych wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. 

4.30 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Jeśli 

pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, 

powyższy termin oznacza zakończenie wszystkich procedur odbiorowych i uzyskanie 

ostatecznej  decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania (lub ostatecznych 

decyzji warunkujących to dopuszczenie) 
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Nr postępowania 01/RB/2014 

 

  Załącznik nr  8 do SIWZ 

 

Zasady prowadzenia prac ziemnych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew 

Wstęp 

Zasady prowadzenia prac ziemnych l budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew 

zostały ustalone w trosce o drzewa, ale także mają na celu właściwe ukierunkowanie procesów 

inwestycyjnych. 

W trakcje podjęcia procesu inwestycyjnego należy przewidzieć wieloetapowość prac związanych 

z zabezpieczeniem drzew i krzewów na okres jego realizacji. Rozpoczęcie tych prac powinno 

być poprzedzone inwentaryzacją szaty roślinnej i gospodarką drzewostanu. Dokumenty te 

powinny być wykonane w oparciu o aktualny podkład sytuacyjno-wysokościowy (inwentaryzacja) 

oraz dokumentację projektową dotyczącą planowanej realizacji (gospodarka drzewostanem - 

stanowi niejako wniosek z inwentaryzacji powstały po zestawieniu jej z projektem}. Pozwolą one 

na określenie miejsc kolizji roślin z inwestycją oraz miejsc najbardziej zagrożonych jej 

oddziaływaniem na rośliny znajdujące się w jej otoczeniu. Wszelkie prace w pobliżu drzew 

należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw ochrony zieleni wysokiej na 

terenach zurbanizowanych. 

Obowiązek zabezpieczenia roślinności na okres prowadzenia prac budowlanych 

określają następujące polskie przepisy: 

Art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. - „Prace ziemne oraz inne prace związane z 

wykorzystaniem  sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w obrębie 

bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenie zieleni lub w zadrzewieniu powinny być 

wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom"; 

Rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, że obowiązek zabezpieczenia środowiska 

przyrodniczego na czas realizacji robót spoczywa na wykonawcy. Jednakże inwestor winien 

sprawować kontrolę nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujące zniszczeniem 

lub wyraźnym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew może prowadzić do nałożenia na 

wykonawcę przez Wydział Ochrony Środowiska kary pieniężnej liczonej zgodnie z zapisami 

Ustawy o ochronie przyrody {art. 88 ust 1 i ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 ww. ustawy}. 

Najczęstsze rodzaje uszkodzeń drzew; 

 Uszkodzenia pni - odarcia, otarcia i nacięcia kory. 

 Uszkodzenia koron -  złamania konarów i mniejszych gałęzi, nieprawidłowe cięcia. 

 Uszkodzenia  systemu korzeniowego - nadsypanie, odkrycie, nieprawidłowe przycięcie 

lub oberwanie korzeni. 

 

1. Składowanie materiałów oraz komunikacja na terenie budowy 

Materiały wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak; cement, kruszywa, paliwa, lepiszcze 

itp. należy składować co najmniej 10 m od pni drzew. Szczególnie niebezpieczne są materiały 

sypkie, wypłukiwane przez deszcze w głąb podłoża. W zasięgu korony drzewa i  w odległości co 

najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokół drzewa) nie 

powinno dopuścić się do; 
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 Wykonania placów składowych i dróg dojazdowych. Jeśli obsługa komunikacyjna 

prac wypada w strefie korzeniowej drzew należy obszar przeznaczony na ten cel 

przykryć płytami stalowymi tub zbrojonymi betonowymi, aby uniknąć ubicia podłoża. Ich 

grubość musi być dostosowana do spodziewanych obciążeń, Obszar ruchu pojazdu nie 

powinien jednak podchodzić zbyt blisko pni drzew, 

 Zagęszczania gruntu (wałowanie należy ograniczyć do minimum) w obrębie korzeni. 

Ubicie i zagęszczenie gruntu prowadzi da pogorszenia warunków tlenowych. 

 Poruszania się sprzętu mechanicznego. Zakaz manewrowania, postoju i poruszania 

się ciężkim sprzętem budowlanym. 

 Składowania materiałów ziemnych. 

 Składowania i wysypywania materiałów budowlanych. Zakaz składowania na 

powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów chemicznych i budowlanych 

(zwłaszcza materiałów sypkich). Jeżeli kontenery zaplecza budowy muszą być 

ustawione pod koronami drzew należy przed ich ustawieniem podłoże przykryć 20 cm 

warstwą pospółki piaskowo-żwirowej. Należy unikać wlewania wody z oczyszczania 

terenu prac w obrębie strefy korzeniowej drzew - zanieczyszczenie chemiczne podłoża. 

 Zmian poziomu gruntu ze względu na nagłe pogorszenie warunków siedliskowych.   

        -  Zakaz zmiany poziomu grunty do odległości rzutu korony + 1 m.  

        -  W przypadku konieczności zmiany poziomu należy wykonać systemy 

        napowietrzające glebę - zgodnie z normami pielęgnacji drzew. 

 Palenia ognisk. 

 

2. Zabezpieczenie części podziemnej        

    

2.1. Wyznaczanie strefy ochronnej systemu korzeniowego 

Strefa korzeniowa jest to obszar występowania najważniejszych ze względu na fizjologię 

drzew korzeni, pełniących zarówno funkcje stabilizujące jak i magazynujące. Jej kształt i 

wielkość uzależnione są od gatunku drzewa oraz warunków siedliskowych w jakich ono 

rośnie; 

 Dla większości drzew strefę ochronną wyznacza się na podstawie obrysu korony, 

powiększając go o 1 - 2 m, lub doliczając wartość 20% do wielkości średnicy korony, 

 W przypadku braku miejsca pozwalającego na planowanie rozkładu robót ochroną 

powinno być objęte pole w kształcie kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m,  z pniem 

zlokalizowanym w centrum.  Pozwoli to zabezpieczyć przed uszkodzeniem korzenie 

szkieletowe, 

 

2.2. Zabezpieczenia strefy korzeniowej 

 Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanować na 

okres spoczynku zimowego, czyli od października do kwietnia. Należy natomiast unikać 

prowadzenia tego typu prac latem, szczególnie w okresie upałów  

 Gdy prace prowadzone są zimą, odkryte w wyniku wykopu korzenie należy zabezpieczać 

przed mrozem przykrywając je matami słomianymi lub owijając jutą, a wykopy wypełnić. 

 Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie jedynie przy 

pochmurnej deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydłużenie ich okresu do 3 tygodni. 
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 W przypadku przerw w pracy wykopy należy zasypać tub przykryć korzenie matami 

słomianymi, aby przeciwdziałać Ich wysychaniu. 

 Korzeni nie wolno zasypywać ziemią z dna wykopu, gdyż nie posiada ona wartości 

odżywczych - substancji organicznej. Do zasypania dołów można wykorzystać tytko 

wierzchnią warstwę podłoża (do 20 cm). Pozostałą część wykopu należy uzupełnić 

ziemią urodzajną lub kompostem. 

 Zraszanie wodą ziemi, którą zasypywane są wykopy przyczynia: się do poprawienia 

przylegania gruntu do powierzchni korzeni. 

 Prace w obrębie korzeni należy wykonywać tytko sposobem ręcznym, zakaz odcinania 

korzeni szkieletowych, 

 Przy głębokich wykopach - należy wykonać ekrany zabezpieczające 

 

2.3. Profilaktyka w następstwie uszkodzeń korzeni 

Uszkodzenia korzeni drzew są najczęściej występującymi przyczynami zamierania tub 

pogorszenia kondycji drzew w kilka lat po budowle. Przyczyniają się do tego warunki panujące w 

podłożu. Rana startowi miejsce wnikania patogenów, a warunki panujące w środowisku 

glebowym przyczyniają się do przyśpieszenia procesów rozkładu drewna, między innymi przez 

występujące w nim różne mikroorganizmy. Roboty ziemne w otwartym wykopie powodują duże 

:straty wody oraz urazy mechaniczne. Jeśli konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zostać 

ono wykonane w następujący sposób: 

 Cięcie prostopadle do osi korzenia. Niezbędne jest usunięcie całej części chorej, aż do 

miejsca zdrowego.  

 Powstałą ranę należy zabezpieczyć jak najszybciej preparatami powierzchniowymi, 

uniemożliwiając wnikanie patogenów. Korzenie przykrywamy ziemią dopiero po 

stwardnieniu preparatu. 

-  Na rany o średnicy do 5 cm wystarczą preparaty emulsyjne (LacBalsam, 

Dendromal 2).  

-  Rany większe oraz powierzchniowe zabezpieczamy dwuetapowo, krawędzie 

preparatem emulsyjnym (pierścień o grubości .1,5-2 cm}, a wnętrze impregnatem 

(Imprez W.). 

 

3. Zabezpieczenie części nadziemnej 

 

3.1. Wydzielenie grupy drzew 

Jest najprostszym a zarażam najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia roślin na 

czas budowy, dodatkowo stanowi zabezpieczenie pozwalające uniknąć urazów zarówno części 

nadziemnych. jak i podziemnych. Polega ono na całkowitym wygrodzeniu z terenu opracowania 

grupy drzew przez zastosowanie różnego typu płotów  i siatek wspartych na słupach. Minimalna 

wysokość ogrodzenia wynosi 1,7 m. Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna 

odpowiadać obszarowi wyznaczonemu prze rzuty koron drzew powiększonemu o bufor w 

wielkości :t-2 m. 

 

3.2. Zabezpieczenie pojedynczych drzew 

Zabezpieczenie pni drzew realizowane jest przez: 
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 Obłożenie powierzchni pni deskami (tarcica iglasta, słupki, żerdzie) o grubości min. 20 

mm. Deski powinny do siebie ściśle przylegać Ułożenie desek należy wzmocnić przez 

zastosowanie min. 3 opasek (taśma stalowa, drut) założonych w odległości 40-60 cm. 

Stosowane materiały muszą zabezpieczać przed urazami mechanicznymi 

spowodowanymi przez sprzęt budowlany, dlatego powinny być stosunkowo wytrzymałe. 

 Pień należy oszalować do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi, minimalna wysokość 

szalowania wynosi 1,7 m. 

 Spodnia strona desek powinna opierać się na podłożu lub być nim obsypana. Dodatkowo 

powierzchnię pnia (bezpośrednio pod szalunkiem) można zabezpieczyć matami 

słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden pień) lub zużytymi oponami samochodowymi. 

 Podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm2 na jedno drzewo przez cały okres 

trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań, 

 Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia pnia drzewa, 

obejmujący: 

- Rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo. 

- Usunięcie materiałów zabezpieczających 

- Lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

 

3.3. Zabezpieczenie koron drzew 

Ten typ .zabezpieczenia powinien być realizowany w przypadku prowadzenia prac 

elewacyjnych, gdy np. w ich realizacji wykorzystywane są urządzenia natryskowe, a także 

podczas prac wyburzeniowych. W trakcie prac pozostałości tynku, farby lub gruntu spadają na 

dół i osiadają na znajdujących się tam roślinach. 

 Rośliny na okres prac tynkarskich należy zabezpieczyć stosując na rusztowaniu od 

strony koron drzew siatkę tub folię przeciwdziałającą opadaniu resztek na podłoże. 

 Zaleca się podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia mechaniczne, 

 Zaleca się wykonanie dodatkowych osłon pomiędzy budynkiem a drzewem. 

 W wyniku kolizji z infrastrukturą zaleca .się wykonanie cięć redukujących rozmiary korony 

(cięcia powinny być wykonane zgodnie z normami obowiązującymi w chirurgii drzew i 

przepisami prawa). 
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