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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

 
1. ZAMAWIAJ ĄCY 
 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
tel. 86 76 255; fax 8 520 611  
e-mail: miastoprojekt@rarr.rzeszow.pl 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(powoływana dalej jako „SIWZ”) oznaczone jest znakiem:  8/2007/BP 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŜej 
podane oznaczenie. 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r., nr 164, poz. 1163 z 
późn. zm.), powoływanej dalej jako „ustawa”. 

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 Zamówienie jest współfinansowane ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Sektorowego 
Programu  Operacyjnego Wzrost  Konkurencyjności  Przedsiębiorstw - lata 2004 – 2006, 
Priorytet  I Rozwój Przedsiębiorczości i Wzrost Konkurencyjności  poprzez  wzmocnienie 
Instytucji  Otoczenia Biznesu Działanie 1.3. Tworzenie Korzystnych Warunków dla rozwoju 
firm. 
 

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
  
 CPV – 45000000-7, 452131900-5; 45231300-8; 45232423-3; 45231220-3; 45240000-1; 
 45231400-9; 45232221-1 
 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w postaci uzbrojenia terenu    
 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego  Strefa S-2 – Rogoźnica– I etap  
 w miejscowości Rogoźnica , gmina Głogów Małopolski, Województwo Podkarpackie  

 w zakresie rzeczowym obejmującym:  

5.1. Budowę  wewnętrznego układu drogowego określonego jak niŜej: 

•••• W3 - W12 - 820,75m 

•••• W7 - W13 - 242,69m 

•••• W9 - W15 - 744,22m 

5.2. Budowę sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR17 dz 160 i 110 o łącznej długości 3328 mb, 
studzienkę wodomierzową i 21 sztuk hydrantów oraz przełoŜenia fragmentu sieci wodociągowej 
PVC o długości 576 mb. 

5.3. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC typu „S” i „N” 200 mm o łącznej długości 2475 
m, kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE φ63 mm, φ90 mm,  φ160 mm o łącznej długości 829 m, 
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studzienki pomiarowej i studzienek kanalizacyjnych w ilości 55 szt oraz 3 przepompowni 
ścieków. 

5.4. Budowę sieci kanalizacji deszczowej DN 200 mm, 300 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 
mm, 1200 mm, 1400 mm o łącznej długości 2722 m, 54 szt studzienek, separatora lamelowego  
z osadnikiem o pojemności 5 m3 typ 40/400 i typ 10/100 z osadnikiem o pojemności 3,5 m3. 

5.5. budowę sieci gazu ziemnego z rur PE 80 SDR 11 φ110, φ 125, φ160 o łącznej długości  
3017 m 

5.6.budowę sieci i obiektów elektrycznych jak niŜej  

•••• linia kablowa SN 15 kV o długości 900 m  

•••• linia kablowa nN o łącznej długości 671 m 

•••• Rozdzielnia główna – RG SN 15 kV  

5.7. Budowę ogrodzenia trzech przepompowni ścieków (P1, P2, P3) 

5.8. Budowę odwodnienia  terenu w zakresie jak niŜej: 

5.8.1. zbiornika retencyjnego nr 1 o pojemności uŜytkowej 1148 m3 o pojemności max 3398 m3 
powierzchnia góra/dno 2080/1368 m2 

5.8.2. zbiornika retencyjnego nr 2 o pojemności uŜytkowej 1983 m3 oraz pojemności  
max 3448 m3 , powierzchnia góra/dno 2035/1363 m2 

5.8.3. Przebudowę rowów melioracyjnych  

•••• S3 o długości 1000 m 

•••• S.1.1. o długości 277 m 

•••• S.1.1.1. o długości 130 m 

•••• S.1.1.2. o długości 98 m 

5.8.4. budowę rowów opaskowych 

•••• nr 1 o długości 830 m 

•••• nr 2 o długości 800 m 

•••• nr 3 o długości 230 m 

•••• nr 4 o długości 400 m 

5.8.5. Zasypanie rowu melioracyjnego S-1 o długości 590 m 

5.8.6. PodwyŜszenia terenu o pow. 8,10 ha, średnia wysokość nasypu 40 cm oraz grobelek 
technologicznych ograniczających obszar podwyŜszenia terenu . 
Długość grobelek nr 1, 2, 3 wynosi 1165 m, ilość ziemi dla ich uformowania 1165 m3 . 

5.9. Nierozerwalną część SIWZ stanowi dokumentacja  projektowa tj. 

5.9.1. Projekt budowlany 
Budowa uzbrojenia terenu w zakresie dróg kołowych, sieci wodociągowej, przełoŜenia sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przepompowni P1, P2, P3, kanalizacji deszczowej, 
sieci gazu ziemnego, linii kablowej SN 15 kV, Rozdzielni Sieciowej SN 15 kV, linii 
kablowych nN zasilających przepompownię ścieków  P1, P2, P3, zbiornika retencyjnego wód 
deszczowych Nr 1, 2, regulacji rowu S3, przebudowy rowów melioracyjych S.1.1.; S.1.1.1.; 
S.1.1.2; rowów opaskowych nr 1, 2, 3, 4, podwyŜszenia terenu, grobli ziemnych 
technologicznych – Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny Strefa S-2 – Rogoźnica w 
Rogoźnicy gmina Głogów Młp.   
TOM I - Budowa uzbrojenia terenu w zakresie dróg kołowych, sieci wodociągowej, 
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  przełoŜenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przepompowni P1, 
  P2, P3, kanalizacji deszczowej, sieci gazu ziemnego , linii kablowej  
  SN 15 kV, linii kablowej NN 
TOM II - Rozdzielnia Sieciowa – kontenerowa stacja transformatorowa 
TOM III - Odwodnienie terenu 

 - Załącznik nr 9 do SIWZ 

5.9.2. Projekt wykonawczy drogowy  

 - Załącznik nr 10  do SIWZ 

5.9.3. Projekt wykonawczy sieci wodociągowej 

 - Załącznik nr 11 do SIWZ 

5.9.4. Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej 

 - Załącznik nr 12 do SIWZ 

5.9.5. Projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej 

 - Załącznik nr 13 do SIWZ 

5.9.6. Projekt wykonawczy sieci gazowej średniopręŜnej 

 - Załącznik nr 14 do SIWZ 

5.9.7. Projekt wykonawczy zasilanie elektroenergetyczne 
1/ Odgałęzienie od linii napowietrznej15 kV relacji Staromieście-Widełka linią 
 kablową SN 15kV do Rozdzielni Głównej SN 15 kV na terenie PPNT  
 w Rogoźnicy 
2/ Linie kablowe nN zasilające przepompownie ścieków PP1÷PP3 na terenie PPNT 
3/ Rozdzielnia Główna RG SN 15 kV 
TOM  I odgałęzienie od linii napowietrznej SN, linie kablowe SN i nN 
TOM II Projekt architektoniczno-konstrukcyjno-budowlany  kontenerowa stacja 
transformatorowa w obudowie betonowej typ MRw-bS 20/630-13 (Rozdzielnia  Główna 
RGSN) 

 - Załącznik nr 15 do SIWZ 

5.9.8. Projekt budowlany ogrodzenia trzech przepompowni ścieków sanitarnych 

 - Załącznik nr 16  do SIWZ 

5.9.9. Projekt budowlany odwodnienia terenu Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego 
Strefa S-2 Rogoźnica gmina Głogów Młp. woj. podkarpackie. 

 - Załącznik nr 17 do SIWZ 

5.9.10. Przedmiar ofertowy dla odcinka W9 – W15 

 - Załącznik nr 18 do SIWZ 

5.9.11. Przedmiar ofertowy dla odcinka W7 − W13 

 - Załącznik nr 19 do SIWZ 

5.9.12. Przedmiar ofertowy dla odcinka W3 − W12 

 - Załącznik nr 20 do SIWZ 

5.9.13. Przedmiar SST 2.2. – budowa sieci wodociągowej na terenie Podkarpackiego Parku 
Naukowo Technologicznego w Rogoźnicy 

 - Załącznik nr 21 do SIWZ 
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5.9.14. Przedmiar SST 2.3. – budowa sieci  kanalizacji sanitarnej na terenie Podkarpackiego Parku 

Naukowo Technologicznego w Rogoźnicy 

 - Załącznik nr 22 do SIWZ 

5.9.15. Przedmiar SST 2.4. – budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Podkarpackiego Parku 
Naukowo Technologicznego Strefa S-2 Rogoźnica 

 - Załącznik nr 23 do SIWZ 

5.9.16. Przedmiar SST 2.5. – budowa sieci gazowej średniopręŜnej na terenie Podkarpackiego Parku 
Naukowo Technologicznego Strefa S-2 Rogoźnica 

 - Załącznik nr 24 do SIWZ 

5.9.17. Przedmiar SST-3 – Roboty przygotowawcze dla posadowienia Rozdzielni Głównej  

 - Załącznik nr 25 do SIWZ 

5.9.18. Przedmiar SST-E Zasilanie elektroenergetyczne 

•••• odgałęzienie od linii napowietrznej 15 kV relacji Staromieście-Widełka linią kablową SN 15 
kV do Rozdzielni Głównej  SN 15 kV na terenie PPNT 

•••• linia kablowa nN zasilająca przepompownie ścieków PP1÷PP3 na terenie PPNT 

•••• Rozdzielnia Główna RG SN 

 - Załącznik nr 26 do SIWZ 

5.9.19. Przedmiar – ogrodzenie przepompowni PP1 ÷ PP3 

 - Załącznik nr 27 do SIWZ 

5.9.20. Przedmiar robót zbiorniki wodne Nr 1 i Nr 2 

 - Załącznik nr 28 do SIWZ 

5.9.21. Przedmiar robót rowy 

 - Załącznik nr 29 do SIWZ 

5.9.22. Przedmiar robót podwyŜszenie terenu 

 - Załącznik nr 30 do SIWZ 

5.9.23. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót STO – Wymagania 
Ogólne 

 - Załącznik nr 31 do SIWZ 

5.9.24. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  SST2.1 Budowa Dróg 

 - Załącznik nr 32 do SIWZ 

5.9.25. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

•••• SST 2.2. sieć wodociągowa 

•••• SST 2.3. siec kanalizacji sanitarnej 

•••• SST 2.4. sieć kanalizacji deszczowej 

•••• SST 2.5 sieć gazowa średniopręŜna 

           - Załącznik nr 33 do SIWZ 

5.9.26. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

•••• SST-B – Roboty przygotowawcze dla posadowienia Rozdzielni Głównej 

•••• SST-E – Zasilanie Elektroenergetyczne  
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       - Załącznik nr 34 do SIWZ 

5.9.27. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
Odwodnienia  terenu Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego Strefa S-2 
Rogoźnica gmina Głogów Młp. woj. podkarpackie 

 - Załącznik nr 35 do SIWZ 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych 
Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego w zakresie jak określono 
poniŜej: 

6.1. Budowę wewnętrznej drogi  kołowej. Odcinek drogi wewnętrznej oznaczono w Projekcie 
Budowlanym – rysunek nr 1 i 2 poprzez oznaczenie „początek realizacji w II etapie”. 
Schemat drogi do realizacji w II etapie – załącznik nr 1 do STO Wymagania Ogólne. 

6.2. Budowę przełoŜenia napowietrznej linii SN15 kV oraz SN 30 kV . PowyŜsze przebudowa jest 
związana z budową drogi jak w pkt 6.1. 

7.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie  
do 30.06.2008 roku.    

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU WRAZ Z WYKAZEM 
DOKUMENTÓW POTWIERDZAJ ĄCYCH ICH SPEŁNIENIE ORAZ SPOSOBEM 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

  
8.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,    

którzy: 
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
         
  W celu potwierdzenia spełnienia powyŜszych warunków, Wykonawca dołączy do oferty 

następujące dokumenty: 
 
8.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
  - wg wzoru: załącznik nr 2 do SIWZ  
8.1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

8.1.3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
od 4 do 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.   

8.1.4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

8.1.5. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.  
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8.1.6. sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio o badanym 
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz 
zobowiązania i naleŜności - za okres nie dłuŜszy niŜ ostatnie trzy lata obrotowe, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;  

  - wymagane jest udokumentowanie średniego przychodu w kaŜdym z ostatnich trzech lat 
obrotowych, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (na podstawie 
 „Rachunku zysku i strat” pozycja „Przychód  netto ze sprzedaŜy  i zrównanie z nim”) w 
wysokości nie mniejszej 50 000 000 PLN;   

8.1.7. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wystawiona nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

  - wymagane jest dysponowanie własnymi środkami finansowymi  lub zdolnością kredytową w 
wysokości nie mniejszej  niŜ 9 000 000 PLN;  

8.1.8. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 
w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia,  

   - wymagana kwota ubezpieczenia - co najmniej 10 000 000 PLN. 
8.1.9. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich naleŜyte wykonanie, 

  - wymagane jest, by Wykonawca wykazał się wykonaniem jako Generalny Wykonawca  
(Lider Konsorcjum) robót obejmujących swym zakresem:  
 
8.1.9.1. wykonanie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy nie mniejszej niŜ 400 mm  

i łącznej długości  minimum 2 500 m w tym o średnicy nie mniejszej niŜ 1200 mm i 
łącznej długości nie mniejszej niŜ  400 m 

8.1.9.2. wykonanie budowy lub modernizacji dróg o długości minimum 1,0 km 
8.1.9.3. wykonanie sieci średniopręŜnej gazu ziemnego o długości nie mniejszej niŜ 1 500m 
8.1.9.4.  jednej budowy polegającej na wykonaniu kablowej linii  elektrycznej średniego napięcia o 

długości nie mniejszej niŜ 700 m oraz jednej Rozdzielni Sieciowej  
SN 15 kV  co najmniej o parametrach jak przedmiot zamówienia 

8.1.9.5. jednej budowy obejmującej swym zakresem budowę jednego zbiornika wodnego 
(retencyjnego) ziemnego o pojemności uŜytkowej  minimum 1000 m3 oraz wałów 
ziemnych (grobli) o długości nie mniejszej niŜ 500 m 

- wg wzoru: załącznik nr 3 do SIWZ 
  

8.1.10. informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich trzech 
lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;  

      - Wykonawca musi wykazać średnioroczne zatrudnienie na poziomie minimum 70 osób 
(zatrudnionych na podstawie umowę o pracę) w kaŜdym z podanych lat   

 - wg wzoru: załącznik nr 4 do SIWZ 
8.1.11. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;  
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Lp. 
 
 

STANOWISKO 

 
Wymaga-
na liczba 

osób 

 
Wymagane doświadczenie 

 

1. Dyrektor Kontraktu  - posiadanie uprawnień 
budowlanych do wykonawstwa bez 
ograniczeń   w specjalności  instalacyjnej  
w zakresie sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 
Zaświadczenie o przynaleŜności do Polskiej 
Izby InŜynierów Budownictwa 

 

1 

Zatrudniony przez Wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę. Winien posiadać co najmniej 5 lat 
doświadczenia w zarządzaniu kontraktami na 
roboty w zakresie budowy sieci wod-kan jako 
kierownik kontraktu lub kierownik budowy. 

Jako kierownik kontraktu, lub kierownik budowy 
zrealizował 5 zadań z zakresu budowy  sieci wod-
kan 

 

2. 

 

Kierownik budowy - posiadanie uprawnień 
budowlanych do wykonawstwa  bez 
ograniczeń  w specjalności  instalacyjnej  
w zakresie sieci i instalacji  gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych  

Zaświadczenie o przynaleŜności do Polskiej 
Izby InŜynierów Budownictwa 

 

1 

Zatrudniony przez Wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę. Winien posiadać co najmniej 6 lat 
doświadczenia w robotach, w tym 5 lat 
doświadczenia w kierowaniu budowami sieci 
wodno-kanalizacyjnymi  i gazu ziemnego 
(kierownik budowy lub robót); 

Jako kierownik budowy lub robót zrealizował 5 
budów, w przypadku kierownika robót - 5 robót, 
 w przypadku mieszanym – 5 budów lub robót  z 
zakresu budowy  sieci kanalizacyjnych, sieci wod-
kan i gazu ziemnego. 

 

3. 

Kierownik robót sieci gazu ziemnego, sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej  – posiadanie uprawnień 
budowlanych do wykonawstwa  bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej   
w  zakresie sieci,  instalacji  gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Zaświadczenie o przynaleŜności do Polskiej 
Izby InŜynierów Budownictwa 

 

1 

Zatrudniony przez Wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę. Winien posiadać co najmniej 4 lata 
doświadczenia w robotach, w tym 2 lata 
doświadczenia w kierowaniu robotami w zakresie 
budowy sieci kanalizacyjnych , wodociągowych,  
i gazu ziemnego ( kierownik robót); 

Jako kierownik robót zrealizował 2 roboty z 
zakresu budowy  sieci wodno- kanalizacyjnych i 
gazu ziemnego. 

 

4. 

Kierownik robót drogowych – posiadanie 
uprawnień budowlanych do wykonawstwa 
bez ograniczeń  w specjalności drogowej. 
Zaświadczenie o przynaleŜności do Polskiej 
Izby InŜynierów Budownictwa 

 

1 

Winien posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia w 
kierowaniu robotami drogowymi (kierownik robót); 

Jako kierownik robót zrealizował 5 robót  z zakresu 
budowy  dróg lub mostów 

5. Kierownik budowy sieci elektrycznej i 
rozdzielni sieciowej – posiadanie uprawnień 
budowlanych bez ograniczeń do 
wykonawstwa  w specjalności elektrycznej. 
świadectwo kwalifikacyjne „E” wydane 
przez SEP. 

Zaświadczenie o przynaleŜności do Polskiej 
Izby InŜynierów Budownictwa 

 

1 

Winien posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia 
w kierowaniu robotami w zakresie budowy sieci 
elektrycznych i  Rozdzielni  
Jako kierownik robót zrealizował 2 roboty      
z zakresu budowy  sieci elektrycznych i Rozdzielni 
Sieciowej 

6. Brygadzista do budowy Rozdzielni 
Sieciowej – posiadanie uprawnień 
budowlanych do wykonawstwa wraz z 
zaświadczeniem o przynaleŜności do 
Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa, 
świadectwo kwalifikacyjne „E” wydane 
przez SEP. 

 

 

 

 

1 

Winien posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia 
w zakresie budowy Rozdzielni Sieciowej . 
Zrealizował co najmniej 1 robotę z w/w zakresu 
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7. Kierownik Budowy odwodnienia terenu 
(zbiorniki retencyjne), rowy melioracyjne . 
Posiadanie uprawnień budowlanych bez 
ograniczeń w specjalności wodno-
melioracyjnej oraz zaświadczenie o 
przynaleŜności do Izby Samorządu 
Zawodowego. 

 

 

 

1 

Winien posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia 
w zakresie budowy jak przedmiot zamówienia . 
Jako Kierownik Budowy zrealizował co najmniej 
dwie  budowy w zakresie przedmiotu zamówienia. 

 
Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych (przez uprawnienia 
budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane), aktualny dokument 
potwierdzający przynaleŜność do Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa, dokumenty z 
zakresu SEP – tam, gdzie wymagane. 
- wg wzoru: załącznik nr 5 do SIWZ     

8.1.12. oświadczenie o potencjale technicznym 
        - wg wzoru: załącznik nr 6 do SIWZ 

8.2. Dokumenty składane są przez Wykonawcę w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. składane jest w oryginale.  

8.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

8.3.1. oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. winno być złoŜone w imieniu  wszystkich 
Wykonawców; 

8.3.2. dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. – 8.1.5. winny być złoŜone przez kaŜdego Wykonawcę; 

8.3.3. dokumenty wymienione w pkt 8.1.6. – 8.1.12. winny być złoŜone wspólnie przez   
wszystkich  Wykonawców – tzn. dokumentować spełnienie warunków łącznie przez 
Wykonawców 

8.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – pełnomocnictwo 
naleŜy dołączyć do oferty. 

8.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu 
przedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów przy uwzględnieniu dat ich 
sporządzenia oraz wymaganej treści. 

9. PODWYKONAWSTWO  
Zamawiający dopuszcza moŜliwość powierzenia podwykonawcom wykonania części 
zamówienia, lecz nie więcej niŜ 30%  wartości ogółem robót objętych zamówieniem. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT   

10.1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. Oferta winna być kompletna, tj. zawierać wypełniony formularz „Oferta” – wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz wszystkie wymagane załączniki.  
Dodatkowym załącznikom (np. pełnomocnictwo dla tzw. Lidera Konsorcjum) naleŜy nadać 
kolejne nr od 14. 
Wykonawcy nie wolno dokonywać Ŝadnych zmian we wzorach wymaganych formularzy i 
załączników. Strony oferty powinny być trwale ze sobą  połączone i kolejno ponumerowane. W 
treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 
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10.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, a kaŜdy dokument składający się na ofertę 

musi być czytelny.  

10.3. KaŜda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez 
Wykonawcę. KaŜda poprawka w treści ofert musi być parafowane przez Wykonawcę. 

10.4. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętym (zabezpieczonym) opakowaniu opisanym: 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w Rzeszowie  
  35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

 
  Oferta przetargowa – przetarg nieograniczony  

  na wykonanie zadania pod nazwą : 
 

„Uzbrojenie terenu - Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Strefa S2Rogoźnica - I etap  
w miejscowości Rogoźnica, Gmina Głogów Małopolski, Województwo Podkarpackie” 

znak postępowania: 8 /2007/BP 
 nie otwierać przed dniem 15.01. stycznia 2008r. godz. 1030 

 

10.5. Koszty związane ze złoŜeniem oferty oraz  zapoznaniem się z przedmiotem Zamówienia,  
w tym przeprowadzeniem  wizji lokalnej, ponosi Wykonawca. 
Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.  

11. SPOSÓB UZYSKANIA  SIWZ  ORAZ INFORMACJE NA TEMAT 
POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI   

11.1. SIWZ moŜna pobrać ze strony internetowej Zamawiającego – www.rarr.rzeszow.pl . 

 SIWZ w wersji papierowej Wykonawca moŜe takŜe pobrać  w siedzibie  Zamawiającego,    
pok. 201, od poniedziałku do piątku  od godz. 900 – 1400. 

���� osobiście przez przedstawiciela Wykonawcy 

���� przesyłką pocztową „za pobraniem”  – po uprzednim przesłaniu zamówienia na adres 
Zamawiającego . 

 Opłata za dokumentację projektową wynosi  2 000,00 netto, co stanowi 2 440,00.zł brutto. 
 Przy odbiorze osobistym opłata w kasie Zamawiającego. 
 Przy przesyłce pocztowej -  opłata „za pobraniem”. 

11.2.W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje,  Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie na adres 
Zamawiającego lub faksem : 

−−−− faks nr 017/ 85 20 611 

11.3. Osobą upowaŜnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

  Pan Adam Markusiewicz - tel. 017/  86 76 255  

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY    

12.1. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. 

12.2.Cena oferty zostanie wyliczona na podstawie dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 
5.9.1. – 5.9.27. SIWZ i według schematu podanego w STO Wymagania Ogólne pkt 9 podstawy 
Płatności. 

12.3. Tam, gdzie w  dokumentacji projektowej,  zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca urządzeń) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie 
urządzeń i materiałów równowaŜnych o takich samych parametrach techniczno-funkcjonalnych, 
które  zagwarantują realizację  robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz 
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zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od załoŜonych w 
wyŜej wymienionych dokumentach określających zakres dokumentacji projektowej.   

12.4.Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia i winna być 
wyraŜona PLN 

12.5. Wyliczone wartości netto oraz brutto za wykonanie poszczególnych zakresów robót, 
wykonawca winien wpisać do Zestawienia Rachunków Ryczałtowych Kwoty Kontraktowej 
Brutto – wg wzoru załącznik nr 7 do SIWZ i wartość ogółem brutto przenieść do poz. 4.3. 
oferty.  

13. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM      

13.1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 300.000,00 zł (słownie 
złotych: trzysta tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 

13.2. Wykonawcy mogą wnosić wadium w następujących formach: 
− pieniądzu  
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-      

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; gwarancjach 
bankowych    

− gwarancjach ubezpieczeniowych   
− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2             

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju          
Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz.1158 z późn. zm.). 

13.3. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić na rachunek Zamawiającego: 
BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY 
PBK S.A. I O/Rzeszów 
08 1060 0076 0000 3200 0029 9612  

Za datę wniesienia wadium uwaŜa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę 
faktycznego wpływu środków finansowych na podane konto Zamawiającego. 

13.4.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złoŜone w oryginale.   

13.5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium naleŜy złoŜyć w siedzibie  Rzeszowskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie przy ulicy Szopena 51 w Rzeszowie w pok. 
nr  201 , a jego kserokopię dołączyć do oferty. 

14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT   

 Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 
Rzeszowie, ul. Szopena 51 w  pokoju 201 ,w terminie do 15 stycznia 2008 r., do godziny 1000.    

15. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą     

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

16.    MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT     

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 
Rzeszowie, ul. Szopena 51, w pokoju nr 317 w dniu 15 stycznia 2008 r. o godzinie 1030  

    Otwarcie ofert jest jawne.  

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
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17.    KRYTERIA OCENY OFERT     
  
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. 
Maksymalną ocenę  P= 100 pkt. otrzymuje oferta z najniŜszą ceną brutto wykazaną  
w ofercie. 
Pozostałe oferty otrzymują liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną wg 
wzoru: 
      Cena oferty o najniŜszej cenie brutto podlegającej ocenie 

             P =  ------------------------------------------------------------------   x 100pkt. 
                      Cena brutto oferty badanej 
           Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. 
 
           Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.    
  

18. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY     

18.1. Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy i ustala je w 
wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej  w ofercie.    

18.2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
najpóźniej w chwili zawarcia umowy w jednej lub kilku formach, o których mowa w pkt 13.2. 
SIWZ, przy odpowiednim zastosowaniu pkt 13.3. i 13.4. 

18.3.  Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. Pozostałe 30 % wniesionego 
zabezpieczenia słuŜyć będzie Zamawiającemu zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady lub gwarancji jakości.  

19. WZÓR UMOWY   

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy  
na zasadach określonych w SIWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 

20. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKICH NALE śY DOPEŁNIĆ  
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY .   

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą złoŜy u  Zamawiającego przed 
podpisaniem umowy dowód wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

 Ponadto Wykonawca do dnia rozpoczęcia robót przedstawi Zamawiającemu dowód 
ubezpieczenia robót w zakresie objętym niniejszym zamówieniem na kwotę odpowiadającą 110 
% ich wartości. 

21.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ   

21.1.  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy.  

21.2. Protest do Zamawiającego moŜna wnieść wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności 
podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez 
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy. Protest wnosi się 
w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŜa się za wniesiony z 
chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. 
Protest dotyczący treści ogłoszenia, oraz  postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od 
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ 
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na stronie internetowej.  
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.  
Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŜe 
zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających wniesienie protestu.    

21.3. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie. 
 
Załączniki:   
 
1. oferta – wzór 

2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór 

3. doświadczenie zawodowe - wykaz wykonanych robót budowlanych – wzór 

4. przeciętne zatrudnienie – wzór 

5. wykaz osób – wzór 

6. oświadczenie o potencjale technicznym – wzór 

7. zestawienie rachunków ryczałtowych kwoty kontraktowej brutto wykaz płatności - wzór 

8. umowa – wzór 

9. Projekt budowlany- Budowa uzbrojenia terenu w zakresie dróg kołowych, sieci wodociągowej, 
przełoŜenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przepompowni P1, P2, P3, kanalizacji 
deszczowej, sieci gazu ziemnego, linii kablowej SN 15 kV, Rozdzielni Sieciowej SN 15 kV, linii 
kablowych nN zasilających przepompownię ścieków  P1, P2, P3, zbiornika retencyjnego wód 
deszczowych Nr 1, 2, regulacji rowu S3, przebudowy rowów melioracyjnych S.1.1.; S.1.1.1.; S.1.1.2; 
rowów opaskowych nr 1, 2, 3, 4, podwyŜszenia terenu, grobli ziemnych technologicznych – 
Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny Strefa S-2 – Rogoźnica w Rogoźnicy gmina Głogów 
Młp.   
TOM I -Budowa uzbrojenia terenu w zakresie dróg kołowych, sieci wodociągowej, przełoŜenia sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przepompowni P1, P2, P3, kanalizacji deszczowej, sieci gazu 
ziemnego, linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej NN 
TOM II - Rozdzielnia Sieciowa – kontenerowa stacja transformatorowa 
TOM III - Odwodnienie terenu 

10. Projekt wykonawczy drogowy 

11. Projekt wykonawczy sieci wodociągowej 

12. Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej 

13. Projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej 

14. Projekt wykonawczy sieci gazowej średniopręŜnej 

15. Projekt wykonawczy zasilanie elektroenergetyczne 
1/ Odgałęzienie od linii napowietrznej15 kV relacji Staromieście-Widełka linią  kablową SN 
15kV do Rozdzielni Głównej SN 15 kV na terenie PPNT  
 w Rogoźnicy 
2/ Linie kablowe nN zasilające przepompownie ścieków PP1÷PP3 na terenie PPNT 
3/ Rozdzielnia Główna RG SN 15 kV 
TOM  I odgałęzienie od linii napowietrznej SN, linie kablowe SN i nN 
TOM II Projekt architektoniczno-konstrukcyjno-budowlany  kontenerowa stacja transformatorowa w 
obudowie betonowej typ MRw-bS 20/630-13 (Rozdzielnia  Główna RGSN) 

16. Projekt budowlany ogrodzenia trzech przepompowni ścieków sanitarnych 
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17. Projekt budowlany odwodnienia terenu Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego 
Strefa S-2 Rogoźnica gmina Głogów Młp. woj. podkarpackie. 

18. Przedmiar ofertowy dla odcinka W9 – W15 

19. Przedmiar ofertowy dla odcinka W7 − W13 

20. Przedmiar ofertowy dla odcinka W3 − W12 

21. Przedmiar SST 2.2. – budowa sieci wodociągowej na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo 
Technologicznego w Rogoźnicy 

22. Przedmiar SST 2.3. – budowa sieci  kanalizacji sanitarnej na terenie Podkarpackiego Parku 
Naukowo Technologicznego w Rogoźnicy 

23. Przedmiar SST 2.4. – budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Podkarpackiego Parku 
Naukowo Technologicznego Strefa S-2 Rogoźnica 

24. Przedmiar SST 2.5. – budowa sieci gazowej średniopręŜnej na terenie Podkarpackiego Parku 
Naukowo Technologicznego Strefa S-2 Rogoźnica 

25. Przedmiar SST-3 – Roboty przygotowawcze dla posadowienia Rozdzielni Głównej  

26. Przedmiar SST-E Zasilanie elektroenergetyczne 

•••• odgałęzienie od linii napowietrznej 15 kV relacji Staromieście-Widełka linią kablową SN 15 
kV do Rozdzielni Głównej  SN 15 kV na terenie PPNT 

•••• linia kablowa nN zasilająca przepompownie ścieków PP1÷PP3 na terenie PPNT 

•••• Rozdzielnia Główna RG SN 

27. Przedmiar – ogrodzenie przepompowni PP1 ÷ PP3 

28. Przedmiar robót zbiorniki wodne Nr 1 i Nr 2 

29. Przedmiar robót rowy 

30. Przedmiar robót podwyŜszenie terenu 

31. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót STO – Wymagania Ogólne 

32. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  SST2.1 Budowa Dróg 

33. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

•••• SST 2.2. sieć wodociągowa 

•••• SST 2.3. siec kanalizacji sanitarnej 

•••• SST 2.4. sieć kanalizacji deszczowej 

•••• SST 2.5 sieć gazowa średniopręŜna 

34. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

•••• SST-B – Roboty przygotowawcze dla posadowienia Rozdzielni Głównej 

•••• SST-E – Zasilanie Elektroenergetyczne  

35. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
Odwodnienia  terenu Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego Strefa S-2 Rogoźnica 
gmina Głogów Młp. woj. podkarpackie 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

OFERTA 
 

NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:  
 

„Uzbrojenie terenu  – Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Strefa S2 Rogoźnica  
- I etap  w miejscowości Rogoźnica , Gmina Głogów Młp., Województwo Podkarpackie” 

Realizacja projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego  
Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw  - lata 2004 – 2006, Priorytet 1 Rozwój 
przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, 
Działanie 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 

 
znak postępowania:  8/2007/BP 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w Rzeszowie  
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51  

  
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez:  
 

Lp. Nazwa (wy) Wykonawcy (ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
   
   
   
   
 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW :  

Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  

4. Ja (my) niŜej podpisany(i) oświadczamy, Ŝe:  

4.1. akceptuję(my) treść i postanowienia  SIWZ dla niniejszego Zamówienia, 

4.2.  gwarantuję(my) wykonanie całości Zamówienia zgodnie z treścią 
SIWZ 

4.3.  cena ryczałtowa Oferty za realizację Zamówienia wynosi  
brutto ................................ PLN 
(słownie brutto ........................................................................................... PLN) 

4.4.  akceptuję(emy) bez zastrzeŜeń Wzór Umowy określony w załączniku Nr 8 do SIWZ. 

4.5. w przypadku uznania niniejszej Oferty za najkorzystniejszą , Umowę zobowiązuję (emy) się 
zawrzeć w miejscu i terminie, które zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

4.6. (nie zamierzam(y) powierzać Ŝadnej części niniejszego Zamówienia Podwykonawcom) / 
(następującą część niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć Podwykonawcom)    
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Lp. Nazwa i adres Podwykonawcy wraz z opisem zlecanych zadań  

  

  

      
5.    PODPIS(Y) 

 
 
 
 

Lp 

 
 
 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 
upowaŜnionej 

(ych) do podpisa- 
nia niniejszej 

Oferty w imieniu 
Wykonawców 

Podpisy  
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

 
 
 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

 
 
 

Miejscowość 
i data 

      
      
 
 
ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY, STANOWIĄCYMI JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 
SĄ: 
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej; 
3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 
4 do 8 ustawy; 
4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy; 
5. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 
6. sprawozdania finansowe albo inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i naleŜności 
Wykonawcy;  
7. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
  w których Wykonawca posiada rachunek; 
8. polisa lub inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od    
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności 
zgodnej z przedmiotem zamówienia; 
9. doświadczenie zawodowe; 
10. przeciętne zatrudnienie; 
11. wykaz osób; 
12. potencjał techniczny; 
13. zestawienie rachunków ryczałtowych kwoty kontraktowej brutto wykaz płatności 
14. …………………
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
Załącznik nr 1 do oferty  

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn: 

 
 

„Uzbrojenie terenu  – Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Strefa S2 Rogoźnica  
- I etap  w miejscowości Rogoźnica , Gmina Głogów Młp., Województwo Podkarpackie” 

 
 

 

oświadczamy, Ŝe: 

 

1. posiadamy uprawnienia  do wykonywania określonej działalności i czynności  
 w  zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia; 

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem  technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia; 

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

__________________ dnia ------------------------------- roku 

 

___________________________ 

                          (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art. 22 ust. 1) PZP 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
Załącznik nr 9 do oferty  

 

 

dot. oferty na realizację zadania pn.: 

 
„Uzbrojenie terenu  – Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Strefa S2 Rogoźnica  
- I etap  w miejscowości Rogoźnica , Gmina Głogów Młp., Województwo Podkarpackie” 

 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

 

Opis zrealizowanych robót budowlanych potwierdzający 
doświadczenie, o którym stanowi pkt 8.1.9. SIWZ 

Czas realizacji 

 1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

6.   

7.   

 
W załączeniu dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie w/w robót. 

 

__________________ dnia                                        roku 

 

___________________________ 

                         (podpis Wykonawcy) 

 
 
 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Załącznik nr 10 do oferty  
 

 

 

 

dot. oferty na realizację zadania pn.: 

 
„Uzbrojenie terenu  – Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Strefa S2 Rogoźnica  
- I etap  w miejscowości Rogoźnica , Gmina Głogów Młp., Województwo Podkarpackie” 

 
 
 

Rok Liczba zatrudnianych pracowników  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ dnia                               roku 

 

  __________________________________ 
            (podpis Wykonawcy)   

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 Załącznik nr 11 do oferty  

 

 

dot. oferty na realizację zadania pn.: 

 
„Uzbrojenie terenu  – Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Strefa S2 Rogoźnica  
- I etap  w miejscowości Rogoźnica , Gmina Głogów Młp., Województwo Podkarpackie” 

 
 

 
1. ………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

Dyrektor Kontraktu 
 (stanowisko) 
 

 
Doświadczenie zawodowe – opis zrealizowanych zadań 

odpowiadających pkt 8.1.11. SIWZ 
Czas realizacji Nazwa i adres 

Zamawiającego 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

W załączeniu : 

− uprawnienia budowlane 

− aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do PIIB 
   

............................................................ 
                Podpis pracownika 

__________________ dnia                                 roku 

              __________________________________ 
            (podpis Wykonawcy)   

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
WYKAZ OSÓB 
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2. ………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

Kierownik budowy 
 (stanowisko) 

 
Doświadczenie zawodowe – opis zrealizowanych zadań 

odpowiadających pkt 8.1.11. SIWZ 
Czas realizacji Nazwa i adres 

Zamawiającego 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

W załączeniu : 

− uprawnienia budowlane 

− aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do PIIB 
   

............................................................ 
                Podpis pracownika 
 
 
 
 

__________________ dnia                                      roku 

 

 

 

              __________________________________ 
            (podpis Wykonawcy)   
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3. ………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 
 

Kierownik robót sieci gazu ziemnego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej   

(stanowisko) 

 

 

 
Doświadczenie zawodowe – opis zrealizowanych zadań 

odpowiadających pkt 8.1.11. SIWZ 
Czas realizacji  

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

   

 

 

  

 

W załączeniu : 

− uprawnienia budowlane 

− aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do PIIB 
   

............................................................ 
                Podpis pracownika 
 
 
 
 

__________________ dnia                                          roku 

 

 

 

              __________________________________ 
            (podpis Wykonawcy)   
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4. ………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

Kierownik robót drogowych 
 (stanowisko) 

 
Doświadczenie zawodowe – opis zrealizowanych zadań 

odpowiadających pkt 8.1.11. SIWZ 
Czas realizacji Nazwa i adres 

Zamawiającego 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

W załączeniu : 

− uprawnienia budowlane 

− aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do PIIB 
   

............................................................ 
                Podpis pracownika 
 
 
 
 

__________________ dnia                                        roku 

 

 

 

              __________________________________ 
            (podpis Wykonawcy)   
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5. ………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 
 

Kierownik budowy sieci elektrycznej i rozdzielni sieciowej 
(stanowisko) 

 

 

 
Doświadczenie zawodowe – opis zrealizowanych zadań 

odpowiadających pkt 8.1.11. SIWZ 
Czas realizacji  

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

   

 

 

  

 

W załączeniu : 

− uprawnienia budowlane 

− aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do PIIB 

− dokumenty z zakresu SEP 
 

............................................................ 
                Podpis pracownika 
 
 
 
 

__________________ dnia                                         roku 

 

 

 

              __________________________________ 
            (podpis Wykonawcy)   

 
 
 
 
 
 
 
 



 25 
 

6. ………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 
 

Brygadzista do budowy rozdzielni sieciowej 

(stanowisko) 

 

 

 
Doświadczenie zawodowe – opis zrealizowanych zadań 

odpowiadających pkt 8.1.11. SIWZ 
Czas realizacji  

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

   

 

W załączeniu : 

− uprawnienia budowlane 

− aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do PIIB 

− dokumenty z zakresu SEP 
 

............................................................ 
                Podpis pracownika 
 
 
 
 

__________________ dnia                                        roku 

 

 

 

              __________________________________ 
            (podpis Wykonawcy)   
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7. ………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

Kierownik budowy odwodnienia terenu (zbiorniki retencyjne), rowy melioracyjne 
 (stanowisko) 

 

 

 
Doświadczenie zawodowe – opis zrealizowanych zadań 

odpowiadających pkt 8.1.11. SIWZ 
Czas realizacji  

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

   

 

 

  

 

W załączeniu : 

− uprawnienia budowlane 

− aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do PIIB 

 

 

............................................................ 
                Podpis pracownika 
 
 
 
 

__________________ dnia                                              roku 

 

  __________________________________ 
            (podpis Wykonawcy)   
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
Załącznik nr 12 do oferty  

 
 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn: 
 

„Uzbrojenie terenu – sieci elektroenergetycznie - Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny 
Strefa S1 – I etap  w miejscowości Jasionka i Tajęcina, Gmina Trzebownisko, Województwo 

Podkarpackie” 
 
 

oświadczamy, 
 

 
Ŝe dysponujemy potencjałem technicznym, tzn. posiadamy jednostki sprzętu i środki transportu 

gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ dnia                                          roku 

 

  __________________________________ 
            (podpis Wykonawcy)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ TECHNICZNY 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Załącznik nr 13 do oferty 
 
 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

ZESTAWIENIE RACHUNKÓW RYCZAŁTOWYCH  
KWOTY KONTRAKTOWEJ BRUTTO 

WYKAZ PŁATNO ŚCI 
 

 

WARTO ŚĆ PLN 
VAT 

  

Netto 
% warto ść 

Ogółem 
brutto 

3+5 PLN 
1 2 3 4 5 6 

1. Budowa dróg     
1.1 Odcinek W3 - W12     
1.2 Odcinek  W7 – W13     
1.3 Odcinek W9 – W15     
1.4 Razem budowa dróg     
2. Budowa sieci wod-kan  

gazu ziemnego i 
odwodnienia terenu 

    

2.1. Sieć wodociągowa      
2.2. Sieć kanalizacji sanitarnej     
2.3 Sieć kanalizacji deszczowej     
2.4 Sieć gazu średniopręŜnego     
2.5. Ogrodzenie przepompowni 

P1, P2, P3 
    

2.6. 
 

Zbiornik retencyjny Nr 1 i 
Nr 2 

    

2.7. Rowy     
2.8. PodwyŜszenie terenu     
2.9. Razem budowa sieci wod-

kan, gazu ziemnego i 
odwodnienia terenu  

    

3. Budowa linii energetycz-
nych SN 15 kV  i Rozdzielni 
Sieciowej  

    

6. OGÓŁEM BUDOWA     

 
 

 

 

___________ dnia                                        roku                                  

         _______________________ 

            (podpis Wykonawcy/Wykonawców)   
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

na wykonanie zadania pod nazwą : 
UZBROJENIE TERENU – PODKARPACKI PARK NAUKOWO TECHNO LOGICZNY 
STREFA S2 – Rogoźnica I etap w miejscowości Rogoźnica, gmina Głogów Młp. woj. 
Podkarpackie  
 

CZĘŚĆ I A  AKT UMOWY 

CZĘŚĆ I B WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU (FIDIC) 

CZĘŚĆ I C WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU (FIDIC) 
 
CZĘŚĆ II       KLAUZULE WARUNKÓW OGÓLNYCH KONTRAKTU I WARUNKÓW 

SZCZEGÓLNYCH  
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CZĘŚĆ I A 
AKT UMOWY 

 
ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 
w tym realizacja projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw – Lata 2004 – 2006 Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności 
poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Działanie 1.3. Tworzenie korzystnych warunków 
rozwoju firm 
 
NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA:  
UZBROJENIE TERENU – PODKARPACKI PARK NAUKOWO TECHNO LOGICZNY 
STREFA S2 – Rogoźnica I etap w miejscowości Rogoźnica, gmina Głogów Młp. woj. 
Podkarpackie  
 
 
Nr przetargu    8/2007/BP 
KONTRAKT NR ........................................ (wstawić numer Kontraktu) 
 
Niniejszy Kontrakt został zawarty pomiędzy: 
Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.  w Rzeszowie  
adres: 
35-206 Rzeszów, ul. Szopena 51 
(zwaną dalej „Zamawiającym” ) z jednej strony, reprezentowanym przez: 
 
a  
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez: 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
ZwaŜywszy, Ŝe Zamawiający Ŝyczy sobie, aby Roboty określone jako  
UZBROJENIE TERENU – PODKARPACKI PARK NAUKOWO TECHNO LOGICZNY 
STREFA S2 – Rogoźnica I etap w miejscowości Rogoźnica, gmina Głogów Młp.  
Województwo Podkarpackie, zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz Ŝe przyjął Ofertę 
Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złoŜoną 
w ramach postępowania o udzielenie Zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych, niniejszym ustala się co następuje: 

1. Słowa i wyraŜenia uŜyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w 
Warunkach Kontraktu, wymienionych poniŜej. 

2. Następujące dokumenty będą uwaŜane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 
niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) Akt Umowy; 
(b) Warunki Ogólne Kontraktu    
(c) Warunki Szczególne Kontraktu  
(d) Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych 
(e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;  
(f) Dokumentacja Projektowa  
(g) Oferta Wykonawcy  
(h) Załącznik do Oferty 
(i) Wykaz płatności – Zestawienie Rachunków Ryczałtowych Kwoty Kontraktowej 
  Brutto Wykaz Płatności 
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(j) Wszystkie inne dokumenty dołączone do Kontraktu 
 

 Wszelkie uzupełnienia powinny być odczytywane w tej samej kolejności, jak dokumenty, 
które modyfikują 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady  
w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na usunięcie wad w terminie 12 miesięcy od Czasu 
na Ukończenie Robót 

5. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę,  
w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy zatwierdzoną Ryczałtową 
Kwotę Kontraktową (włącznie z VAT) .................. PLN 
(słownie: ............................................................................................................ PLN) 
w tym VAT: ...................................................................................................... PLN 
(słownie: ............................................................................................................ PLN)    

6. Zapłaty dla Wykonawców będą  dokonywane na konto bankowe Wykonawcy: 
................................................................................................................................ 
(nazwa banku, pełny nr konta) 

7. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,  
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt, który obowiązuje 
z dniem podpisania go przez obie Strony.   
 
 
 
   ZAMAWIAJ ĄCY                    WYKONAWCA 
Podpisano i opatrzono pieczęcią        Podpisano i opatrzono pieczęcią 
 
...........................................................                ....................................................... 
 
...........................................................                ....................................................... 
           (podpisy osób upowaŜnionych)                                     (podpisy osób upowaŜnionych) 
 
..........................................................           ....................................................... 
 
..........................................................           ....................................................... 
       (nazwiska i imiona podpisujących)                                   (nazwiska i imiona podpisujących) 
 
 
                    W 
charakterze 
                      
................................................ 
  (pieczęć Zamawiającego)                      (pieczęć Wykonawcy) 
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CZĘŚĆ I B 
 

WARUNKI OGÓLNE (FIDIC) 
 

 

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonywane zgodnie z WARUNKAMI 
KONTRAKTOWYMI NA  BUDOW Ę dla Robót InŜynieryjno-Budowlanych projektowanych 
przez Zamawiającego  wydanie Angielsko-Polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 
1999 – tzw. „Czerwona KsiąŜka FIDIC tłumaczona i wydana przez Biuro InŜynierskie 
COSMOPOLI CONSULTANS). 
Publikację moŜna zamawiać u Wydawcy: 
COSMOPOLI CONSULTANS skr. poczt. 114 ; 00-975 Warszawa 12 

Na Warunki Kontraktu  składają się Część  I „Warunki Ogólne”, które stanowią wyŜej 
wymienione  WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOW Y oraz  Część II „Warunki 
Szczególne”, które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 

UwaŜa się, Ŝe Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla Robót In Ŝynieryjno-Budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego i na Ŝądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, 
podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.  
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CZĘŚĆ I C 
 

WARUNKI SZCZEGÓLNE 

KLAUZULA 1. Postanowienia ogólne 
W razie jakiejkolwiek rozbieŜności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami Warunków 
Ogólnych i Warunków Szczególnych, będą obowiązywać postanowienia zawarte w Warunkach 
Szczególnych. Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczególnych będą 
obowiązywać  w formie podanej w Warunkach Ogólnych. 

SUBKLAUZULA 1.1 DEFINICJE  
W klauzuli 1.1 sprecyzowano następujące definicje i/lub wprowadzono zmiany: 

    Oznacza Umowę zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Prawem Zamówień 
    Publicznych , w skład której wchodzą następujące Dokumenty  
    Kontraktowe: Akt Umowy, Wypełniony Formularz Oferty, Załączniki  
1.1.1.1.    Kontrakt   do Oferty, Warunki Szczególne i Ogólne Kontraktu, Specyfikacje 
    Techniczne, Dokumentacja Projektowa ,Wypełniony Wykaz  
    Płatności,  wszelkie inne dokumenty dołączone do Umowy       

 
1.1.1.3   List   Nie będzie wystawiany list akceptujący 
  Akceptujący Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 
    List Akceptujący oznacza zawiadomienie o wyborze oferty  
    skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego  
    Oferta została uznana   za najkorzystniejszą, zgodnie  
    z postanowieniami art. 92 Prawo Zamówień Publicznych. 
  
1.1.1.5.    Specyfikacja Definicja otrzymuje brzmienie: 
                                       Specyfikacja oznacza dokumenty zatytułowane „Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót”, „Ogólne Specyfikacje Techniczne” (OST), 
„Szczegółowe Specyfikacje Techniczne” (SST), oraz wszelkie zmiany 
dokonane  w tych dokumentach  zgodnie z Kontraktem 
 

1.1.1.6. Rysunki Definicja otrzymuje brzmienie: 
Oznaczają projekty wykonawcze poszczególnych Robót  wraz z opisem 
technicznym oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez 
(lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem 
 

1.1.1.11. Polskie Prawo 
              Budowlane Oznacza Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami 

 i towarzyszącymi jej rozporządzeniami  
 

1.1.1.12. Dziennik Budowy Oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawcę na 
Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa 
Budowlanego. 
 

1.1.1.13. Projekt Budowlany Oznacza  projekt wymagany przez art. 28 polskiego Prawa 
Budowlanego jako warunek otrzymania pozwolenia na budowę oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
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1.1.1.14. Pozwolenie na Budowę Oznacza dokument o takiej nazwie, wydany przez odpowiednie 

władze na podstawie Rozdziału 4  polskiego Prawa Budowlanego 
1.1.1.15. Stawka, cena 
               jednostkowa Stawka lub cena jednostkowa elementu lub roboty podana  w Wykazie Cen 

lub ustalona przez  InŜyniera w związku ze zmianami wprowadzonymi   
w trakcie realizacji Kontraktu. 
 

1.1.1.16. Wypełniony 
              Wykaz Płatności Zestawienie Rachunków Ryczałtowych Kwoty Kontraktowej Brutto 

Wykaz Płatności wypełniony przez Wykonawcę i stanowiący część 
Kontraktu 

 
1.1.2.4. InŜynier Zapis uzupełnia się przez dodanie na końcu: Funkcja InŜyniera mieści  

w sobie występujące w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego”,   „Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego”, „Projektanta” 

1.1.2.11. Inwestor 
              Zastępczy Oznacza osobę inną niŜ Zamawiający, sprawującą na mocy pełnomocnictwa, 

udzielonego tej osobie przez Zamawiającego całość lub część czynności 
Inwestora przewidzianych w art. 18 Rozdziału 3 (Prawa i obowiązki 
uczestników procesu budowlanego) Prawa Budowlanego. 

 
1.1.2.12. InŜynier  
             Rezydent Oznacza przedstawiciela InŜyniera na Placu Budowy. W stosunku do Stron 

Kontraktu taka osoba działa na zasadzie upowaŜnienia przekazanego mu 
przez InŜyniera na mocy Subklauzuli 3.2. Ogólnych Warunków Kontraktu. 

 
1.1.2.13. Inspektor Nadzoru 
               Inwestorskiego Oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez 

Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne  w budownictwie) i sprawująca 
funkcje nadzoru na Placu Budowy określone przez art. 25 (obowiązki) art. 26 
(prawa) polskiego Prawa Budowlanego. 
W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka działa z upowaŜnienia InŜyniera, 
wydanego na mocy Subklauzuli 3.2. Ogólnych Warunków Kontraktowych. 

1.1.2.14. Koordynator 
             Czynności Nadzoru 
             Inwestorskiego Oznacza osobę fizyczną, przewidzianą art. 27 Prawa Budowlanego.  

W zakresie Kontraktu osobę Koordynatora wyznacza InŜyniera. 
 
1.1.1.15. Projektant  Oznacza osobę  fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 

2 i pełniącą funkcję przypisane przez art. 20 (obowiązki) oraz art. 21 (prawa) 
Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu Projektant jest osobą fizyczną 
zaangaŜowaną przez Zamawiającego i przed nim odpowiedzialną. 

 
1.1.2.16. Kierownik 
               Budowy Oznacza osobę fizyczną posiadającą kwalifikacje ustalone w Rozdziale 2 

(Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawującą funkcje 
kierownicze na Placu Budowy, określone przez art. 22 (obowiązki oraz art. 
26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu 
osoba taka jest wyznaczona i wypełnia obowiązki przydzielone jej przez 
Wykonawcę na mocy Subklauzuli 4.3 Ogólnych Warunków Kontraktu jako 
Przedstawiciel Wykonawcy  lub, pod warunkiem zatwierdzenia przez 
InŜyniera, jako zastępca przedstawiciela Wykonawcy do spraw technicznych. 
 



 35 
1.1.4.1. Zatwierdzona  
          Cena Kontraktowa Skreśla się treść definicji i zastępuje przez: 

Oznacza Zaakceptowaną Ryczałtową Kwotę Kontraktową (wraz z podatkiem 
VAT) określoną w Umowie za wykonanie Robót oraz usunięcie wszelkich 
wad. 
Zaakceptowana Ryczałtowa Kwota Kontraktowa jest toŜsama w wielkości 
ogółem jak i dla poszczególnych zakresów Robót składających sie na Kwotę 
ogółem  z Zestawieniem Rachunków Ryczałtowych Kwoty Kontraktowej 
Brutto Wykaz Płatności. 
 

1.1.4.6.  Waluta Obca      Definicję „Waluta Obca” skreśla się jako nie mającą zastosowania  
    w niniejszych warunkach 
 
1.1.4.8.  Waluta Miejscowa  Definicja otrzymuje brzmienie: 
                                      „Waluta Miejscowa” oznacza złoty polski – PLN 
 
1.1.4.13 Wykaz Płatności Transze płatności obejmujące raty w jakich ma być zapłacona 

Zaakceptowana Ryczałtowa Kwota Kontraktowa Brutto zgodnie  
z subklauzulą 14.3. (Występowanie o przejściowe Świadectwa 
Płatności) i 14.4.  (Wykaz Płatności) 

  
1.1.5.6.   Odcinek                  Definicję „Odcinek” skreśla się jako nie mającą zastosowania w   

Kontrakcie 
 

1.1.6.6.   Zabezpieczenie      Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 
               Wykonania        „Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie naleŜytego 

Wykonania Umowy zgodnie z art. 147 do 151 ustawy Prawo 
 zamówień publicznych. 
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SUBKLAUZULA 1.3  KOMUNIKATY     
Na końcu podpunktu (a) dodać następujące sformułowanie:  
Korespondencja przesłana poprzez uzgodnione nośniki elektroniczne będzie w kaŜdym wypadku 
potwierdzona w formie pisemnej. 
Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy będą traktowane jako przepływ informacji zgodnie z 
postanowieniem niniejszej Subklauzuli. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie 
przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz InŜyniera ze stosowania się do wymagań 
Subklauzuli 1.3 Komunikaty, chyba Ŝe będzie to uzgodnione przez Strony i InŜyniera i potwierdzone 
na piśmie. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani InŜyniera będą natychmiast zgłoszone InŜynierowi 
przez Przedstawiciela Wykonawcy. InŜynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami  
w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz Kontraktem. 
Dokumenty stosowane podczas realizacji Kontraktu muszą zawierać w zakresie promowania 
zamówienia informacje i znaki graficzne zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1159/2000  
z 30 maja 2000 roku w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i 
reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych 

• Przedmiot umowy jest współfinansowany  z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004 – 2006 Priorytet 1 Rozwój Przedsiębiorczości i wzrost 
Innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.3. Tworzenie 
korzystnych warunków dla rozwoju firm oraz o przez Jednostki  Samorządu Terytorialnego. 
 

SUBKLAUZULA 1.4  PRAWO I J ĘZYK 
Cały tekst Subklauzuli zastąpiono następującym tekstem: 
Kontrakt będzie zarządzany zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej 
Polskiej.  
Językiem Kontraktu jest język polski. Językiem porozumiewania się jest język polski. 
Dokumenty Kontraktowe będą tworzone w języku polskim. 
 
SUBKLAUZULA 1.5  KOLEJNO ŚĆ PIERWSZEŃSTWA DOKUMENTACJI 
Cały tekst Subklauzuli zastąpiono następującym tekstem: 
Dokumenty tworzące Kontrakt naleŜy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt 
tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z 
następującą kolejnością: 
(a) Akt Umowy, 
(b) Warunki Ogólne Kontraktu 
(c) Warunki Szczególne kontraktu 
(d) Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych 
(e) Specyfikacje Techniczne 
(f) Dokumentacja Projektowa  
(g) Oferta Wykonawcy, 
(h) Załącznik do oferty 
(i) Zestawienie Rachunków Ryczałtowych Kwoty Kontraktowej Brutto Wykaz Płatności 
(j) Wszystkie inne dokument dołączone do Kontraktu 
Jeśli pojawia się jakakolwiek niezgodność lub róŜnice między treścią dokumentów, InŜynier 
wniesie konieczne wyjaśnienia lub instrukcje właściwego sprostowania. 
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Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność waŜności taką, jak dokumenty, które 
modyfikują. 
 
SUBKLAUZULA 1.6  AKT UMOWY 
Cały tekst Subklauzuli 1.6 zastąpiono następującym tekstem: 
Akt Umowy będzie oparty na wzorze podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Kontrakt wchodzi w Ŝycie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, Ŝe wymagane 
Zabezpieczenie NaleŜytego Wykonania Kontraktu (Umowy) zostało przyjęte bez zastrzeŜeń przez 
Zamawiającego zgodnie z Subklauzulą 4.2 (Zabezpieczenie Wykonania). 
 
SUBKLAUZULA 1.7 CESJA 
Cały tekst Subklauzuli 1.7 zastąpiono następującym tekstem: 
Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować Kontraktu lub 
jakiejkolwiek jego części, korzyści z niego lub udziału w nim. W przypadku, gdy w roli 
Wykonawcy występuje Konsorcjum, wniosek o zgodę na powyŜszą Cesję muszą skierować 
łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum. 
 
SUBKLAUZULA 1.8 OPIEKA NAD DOKUMENTAMI I ICH DOSTAR CZANIE 
W klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 
− na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: Wykonawca będzie równieŜ 

prowadził i przechowywał , na terenie Budowy, Dziennik Budowy zgodnie z subklauzulą 4.25 
(Dziennik Budowy).  

− pierwsze zdanie drugiego akapitu przyjmuje brzmienie: „wszelkie dokumenty Wykonawcy będą 
przechowywane i pozostaną pod opieką i dozorem Wykonawcy oraz zostaną przekazane 
Zamawiającemu wraz z Oświadczeniem Końcowym” 

− Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: „Wykonawca przedłoŜy InŜynierowi do 
zatwierdzenia  te rysunki, świadectwa, obliczenia i /lub inna techniczną dokumentację jak 
określone zostało w Specyfikacji lub jak wymagane jest przez InŜyniera. 
W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca 
nie będzie uprawniony do Ŝadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub  kosztu. 

 
SUBKLAUZULA 1.12 
Wykonawca będzie traktował  szczegóły Kontraktu jako słuŜbowe i poufne, tak dalece jak mu na to 
pozwala wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw. 
Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał Ŝadnych szczegółów 
Robót w Ŝadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego. 
W odniesieniu do stron trzecich  Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako poufne, z 
wyjątkiem takiego ich zakresu jaki moŜe być konieczny do wypełnienia zobowiązań wynikających z 
kontraktu lub zastosowania do nich obowiązujących praw. Wykonawca nie będzie publikował, ani 
zezwalał na publikowanie lub ujawnianie jakichkolwiek szczegółów dotyczących Robót z Ŝadnym 
wydawnictwie technicznym ani innym bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego. 
ZastrzeŜenie wynikające z tej Klauzuli doznaje ograniczeń w odniesieniu do Zamawiającego. 
Zgodnie z art. 139 ust. 3 Prawa zamówień publicznych umowy w sprawie zamówienia publicznego 
są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do 
informacji publicznej (mogą być oglądane, kopiowane, przenoszone na elektroniczny nośnik 
informacji). 
 
SUBKLAUZULA 1.13 ZGODNO ŚĆ Z PRAWAMI 
Skreślić punkt (a) i zastąpić przez zapis: 
Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla 
wykonania Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dóbr, i Urządzeń, które nie 
zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu 
zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację 
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techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do 
działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odnośnych władz. Na końcu Subklauzuli 
1.13 dodać punkt (c): 
 
(c)       Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Kontrakt był realizowany 

zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego. 
 
SUBKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNO ŚĆ 

W Subklauzuli 1.14 wprowadzono następujące zmiany: 

− punkt (c) zastępuje się następująco: Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego 
okresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian 
będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych 
osób. 

− uzupełnić Subklauzulę 1.14 przez dodanie na końcu punktu (d) w następującym brzmieniu: 
Kopia umowy konsorcjum jest załączona do Kontraktu. Umowa ta nie moŜe być zmieniana  
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
SUBKLAUZULA 1.15 NARADY KIEROWNICTWA 
Narady Kierownictwa, nazywane Radami Budowy, z udziałem Wykonawcy i InŜyniera w obecności 
Zamawiającego w celu dokonania oceny postępu robót oraz omówienia problemów związanych  
z realizacją Kontraktu odbywać się będą w cyklu co 30 dni od daty rozpoczęcia Robót do terminu 
wykonania Robót określonego ofertą Wykonawcy. 
W ciągu trzech dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, InŜynier prześle Wykonawcy  
i Zamawiającemu protokół z odbytej Rady Budowy. 
Jeśli będzie to konieczne, to InŜynier lub Wykonawca z 3-dniowym wyprzedzeniem będzie mógł  
od drugiego wymagać zwołania dodatkowej Rady Budowy w celu omówienia problemów 
związanych z realizacją Kontraktu. 

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJ ĄCY 

SUBKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTĘPU DO PLACU BUDOWY 
W Subklauzuli 2.1 usunięto punkt (b). Na końcu subklauzuli dodano tekst: 
W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłoŜyć przed 
przekazaniem mu prawa dostępu do Terenu Budowy naleŜą oświadczenia, zaświadczenia i 
informacje wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Równocześnie z przekazaniem prawa dostępu do Terenu Budowy, Zamawiający przekaŜe 
Wykonawcy Dziennik Budowy, zatwierdzony Projekt Budowlany, Decyzję o pozwoleniu na 
wykonanie Robót, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
 
SUBKLAUZULA 2.2 POZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZE NIA 
Subklauzula 2.2 nie ma zastosowania w Kontrakcie. 
 
SUBKLAUZULA 2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMA WIAJ ĄCEGO 
Cały tekst Subklauzuli 2.4 zastąpiono następującym zapisem: 
 
Zamawiający oświadcza, Ŝe zostały zorganizowane i są utrzymywane środki finansowania, które 
umoŜliwi ą zapłacenia Zaakceptowanej  Ryczałtowej Ceny Kontraktowej dla Wykonawcy.  
W zakresie robót , które będą płacone przez Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.  
w Rzeszowie płatności będą realizowane w następującym harmonogramie:  

• po trzech miesiącach od rozpoczęcia robót do 40% Zaakceptowanej Ryczałtowej Ceny 
Kontraktowej Butto;  
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• płatność końcowa po zakończeniu robót i ich odbiorze pozostałe 60% Ryczałtowej Ceny 
Kontraktowej Brutto;  

 
KLAUZULA 3 IN śYNIER 

SUBKLAUZULA 3.1 OBOWI ĄZKI I UPRAWNIENIA IN śYNIERA 
Usunąć z Subklauzuli 3.1, piąte zdanie rozpoczynające. się od słów "JeŜeli od InŜyniera wymaga się, 
aby..." i zastąpić je następującym: 
Od InŜyniera wymaga się uzyskania kaŜdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem działań 
wynikających z następujących Subklauzul tych Warunków Kontraktu: 
(a)      Klauzula 3.2 Delegowanie przez InŜyniera 
(b)      Klauzula 4.4 Podwykonawcy 
(c)      Klauzula 6.8 Kierownictwo Budowy 
(d)      Klauzula 8.4 PrzedłuŜenie Czasu na Ukończenie 
(e)      Klauzula 8.8 Zawieszenie Pracy 
(f)       Klauzula 13.1 Prawo do zmieniania    
(g)      Klauzula 17.4 Skutki zagroŜeń stanowiących ryzyko Zamawiającego 
 
KLAUZULA 4 WYKONAWCA     

SUBKLAUZULA 4.1 OGÓLNE ZOBOWI ĄZANIA WYKONAWCY 
W Subklauzuli 4.1 wprowadzono następujące zmiany: 
− w pierwszym zdaniu po słowie „Wykonawca” dodaje się słowa „z naleŜytą starannością 

i pilnością”, 
− następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w Subklauzuli 4.1: Wykonawca niezwłocznie 

powiadomi pisemnie InŜyniera, z kopią do Zamawiającego, o kaŜdym błędzie, pominięciu, 
wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej (Rysunkach), które otrzymał zgodnie z 
Subklauzulą 1.8 (Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie) czy w Specyfikacji, jaką wykryje 
podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót 

− na końcu klauzuli 4.1 dodano punkt (e) i (f) następującej treści: 

(e) Inne zobowiązania: 

(i)  Dodatkowe pozwolenia 
Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od 
właściwych władz na swój własny koszt (takie zezwolenia mogą dotyczyć pozwoleń na 
tymczasową zmianę organizacji ruchu, związanych z transportami ponadnormatywnymi, z 
zakwaterowaniem, pozwolenie na przekładanie mediów, itd.);    

(ii) Przestrzeganie wymagań wynikających z Zezwoleń 
Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach i powinien 
umoŜliwi ć wystawiającym je Władzom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponad to 
powinien umoŜliwi ć Władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. JednakŜe 
udział Władz w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w 
ramach Kontraktu.  

(iii) Czynności na Placu Budowy 
śadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, 
wodociągów lub innych mediów uŜyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez 
pisemnego   pozwolenia   wydanego   przez   InŜyniera.   Wykonawca   będzie   informował 
InŜyniera na piśmie nie później niŜ 3 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac 
tak,   aby   umoŜliwi ć   InŜynierowi   zorganizowanie   odpowiedniego   nadzoru   i   środków 
bezpieczeństwa.   
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(iv) Przechowywanie jednej kopii Rysunków na Budowie 
Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów 
kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych 
przez niego, na Budowie. Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas 
dostępna do wglądu dla InŜyniera, Przedstawicieli InŜyniera a takŜe dla innych osób 
upowaŜnionych pisemnie przez InŜyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez cały czas.    

(v) Zrozumienie Zakresu Prac 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za uwaŜne przestudiowanie Dokumentów 
Kontraktowych w celu zrozumienia Zakresu Prac jak takŜe by być w pełni świadomym 
warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw.    

(vi) Zrozumienie Dokumentacji Projektowej (Rysunków) 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Dokumentacji Projektowej  
(Rysunków) i Specyfikacji Technicznych i dogłębne rozumienie robót. Wykonawca 
zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne do odpowiedniego wykonania robót zgodnie z 
prawdziwą intencją i znaczeniem Dokumentacji Projektowej (Rysunków). W przypadku 
jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji Dokumentacji 
Projektowej (Rysunków), Wykonawca powiadomi niezwłocznie na piśmie InŜyniera w celu 
uzyskania niezbędnych wyjaśnień.     

(vii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje 
Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piśmie InŜyniera o jakichkolwiek 
dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, które mogą być wymagane w związku z 
wykonywaniem robót lub z innych powodów zgodnie z Kontraktem.  

(viii) Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca poprawi bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki dostarczone mu przez InŜyniera 
w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca 
powinien dostarczyć InŜynierowi Dokumentację Powykonawczą w jasnej, przejrzystej 
formie w trzech kopiach dla wszystkich robót, zgodnie z Polskim Prawem, nie później niŜ 
14 dni przez przejęciem robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 (Przejęcie Robót i Odcinków). 

(ix) Zapobieganie szkodom 
W czasie wykonywania Robót, Wykonawca zidentyfikuje lokalizację istniejących mediów 
takich jak kanalizacja, linie, słupy i studnie telekomunikacyjne, linie i słupy 
elektroenergetyczne, sieć wodociągowa, rury gazu ziemnego, i inne obiekty liniowe i 
budowlane przed rozpoczęciem wykopów lub innych Robot. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, 
rowach melioracyjnych, rurociągach, kablach elektroenergetycznych, sieciach lub mediach 
wszystkich rodzajów, wyrządzonych przez niego lub Podwykonawców w trakcie prowadzenia 
prac. 

Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt, naprawić wszystkie szkody i jeśli to 
konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez InŜyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania niezbędnych uzgodnień z władzami 
lokalnymi, firmami lub właścicielami, dotyczących koniecznego usunięcia i ponownej 
instalacji mediów i budowli, jak uzgodniono z InŜynierem. 

(x)  
Wykonawca, na własny koszt, opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy 
oraz projekty objazdów tymczasowych. 
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(xi) 
Wykonawca opracuje, na własny koszt, program gospodarki odpadami zgodnie z 
wymaganiami przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 
628 z późniejszymi zmianami) oraz złoŜenie wniosku o jego zatwierdzenie na 1 m-c przed 
rozpoczęciem robót powodujących powstanie odpadów niebezpiecznych a następnie 
uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 

(xii) 
Wykonawca powiadomi InŜyniera na piśmie o planowanym zamknięciu dróg i odcięciu 
mediów (jeŜeli takie przypadki wystąpią) nie później niŜ na 3 dni przed planowanym 
terminem przystąpienia do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów 
i zamknięcia dróg bez pisemnego pozwolenia wydanego przez InŜyniera.   

f) jeŜeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie 
władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone 
przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłoŜeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia 
InŜyniera. Przy tym: 

(i)  dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o zatwierdzeniu 
przez InŜyniera, który odmówi swojego zatwierdzenia w kaŜdym przypadku, kiedy 
stwierdzi Ŝe Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu; a zarazem 

(ii)  zatwierdzenie    przez    InŜyniera    nie    umniejsza    odpowiedzialności    Wykonawcy 
wynikającej z postanowień Kontraktu. 
 

SUBKLAUZULA  4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA  
Usunąć tekst pierwszego i drugiego akapitu Subklauzuli 4.2. i zastąpić następującym:  
„Zamawiający nie moŜe podpisać Umowy bez Zabezpieczenia Wykonania  jako   gwarancji 
całkowitego i właściwego wykonania kontraktu. Zamawiający Ŝąda zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenia") na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
niewłaściwego wykonania umowy, a takŜe roszczeń z tytułu gwarancji jakości.” 
Wykonawca powinien przedłoŜyć Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem 
Umowy.  
Wysokość gwarancji winna być taka jak określono w Załączniku do oferty. 

Na końcu Subklauzuli 4.2 wstawić: 

1. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych, 
3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo 
Kredytowej,  z tym , Ŝe zobowiązanie Kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięznym. 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 
oraz z 2004r. Nr 145 poz. 1537).      

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy powinno być wniesione przed podpisaniem 
 umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na 
 zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

3.  JeŜeli w toku realizacji przedmiotu Umowy wynagrodzenie ulegnie zmianie, to wartość 
zabezpieczenia odpowiednio zostanie zmieniona. 
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4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca  przelewem  na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

5. JeŜeli   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. 

6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, wymienionych w pkt. 1. 

7. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 2. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie   naleŜytego   wykonania   Umowy   zwrócone   zostanie   Wykonawcy   w 
wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia wystawienia przez InŜyniera Świadectwa 
Przejęcia dla Robót. 

10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 
jakości wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i zwrócona zostanie nie później niŜ w 15 
dniu po wystawieniu przez InŜyniera Świadectwa Wykonania. 

 
śadne płatności nie zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem Zabezpieczenia 
Wykonania .    
Jeśli w czasie wykonania kontraktu osoba fizyczna lub prawna wystawiająca gwarancję nie jest 
zdolna do dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne 
powiadomienie, aby przedstawił nową gwarancję na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli 
Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiający moŜe odstąpić od kontraktu. Przed 
zastosowaniem tych środków, wyśle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi 
nowy termin, który wynosić będzie nie mniej niŜ 15 dni począwszy od daty otrzymania listu. 
Zamawiający moŜe z tytułu gwarancji zaŜądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel 
odpowiada w ramach gwarancji z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, 
zgodnie z warunkami gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel winien bezzwłocznie 
wypłacić te kwoty na Ŝądanie Zamawiającego i nie moŜe wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu 
niezaleŜnie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu Zabezpieczenia 
Wykonania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do 
którego roszczenie ma zostać wniesione. 
 
SUBKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 
Na końcu Subklauzuli 4.3 wstawić: 
Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim. Jeśli zgodnie z 
ustaleniami InŜyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez cały czas 
trwania Kontraktu wykwalifikowanego tłumacza dysponującego wiedzą ogólną i wiedzą 
techniczną w zakresie tłumaczeń.     

SUBKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY 

Zdanie wstępne: „Wykonawca nie podzleci całości robót" zastępuje się zdaniem:  

Wykonawca nie podzleci innych Robót niŜ wskazane w ofercie Wykonawcy. 

Na końcu Subklauzuli 4.4 dodać punkty (e) - (k): 

(e) Wszyscy Podwykonawcy będą pochodzić z któregokolwiek kwalifikującego się kraju, jak 
opisano w Subklauzuli 7.9 [Pochodzenie] 
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(f) Wykonawca nie ma prawa podzlecić jakiejkolwiek części robót bez uprzedniej pisemnej 
zgody InŜyniera. Wykonawca powiadomi InŜyniera na piśmie o robotach, jakie zamierza 
podzlecić jak równieŜ o toŜsamości proponowanego Podwykonawcy. InŜynier powiadomi 
na piśmie Wykonawcę o swojej decyzji w tej sprawie w terminie 7 dni od otrzymania 
powiadomienia od Wykonawcy podając przyczynę, jeśli zgoda nie została udzielona. 

(g) Uprzednia zgoda InŜyniera nie będzie wymagana dla podzleceń, których wartość nie 
przekroczy 0,01% Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, ani dla dóbr, otrzymywanych jako 
gotowe „z półki" 

(h)   Podzlecenia, do których odnosi się pkt (b) powyŜej oraz Klauzula 5 poniŜej winny być 
przedmiotem umów, zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami na podstawie 
wzoru umów dla podzleceń zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

(i)     Wykonawca  podpisując umowę o  podzlecenie z zaakceptowanym  przez  InŜyniera 
Podwykonawcą, powinien zaŜądać od niego zaakceptowania bez zastrzeŜeń niniejszych  
Warunków Kontraktowych  

(j)    Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami, 
muszą zawierać postanowienie, uprawniające Podwykonawcę do występowania do 
Zamawiającego  z  kopią do   InŜyniera,  o  dokonanie  bezpośredniej  zapłaty faktur, 
wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej 
płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej faktury i z powołaniem się na niniejsze 
postanowienie Subklauzuli 4.4(j). Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to 
znaczy, Ŝe analogiczne postanowienie musi być zawarte w kaŜdej kolejnej umowie pod-
podzlecenia. 

(k)    JeŜeli w terminie określonym w umowie  z Podwykonawcą  Wykonawca nie dokona  
 w  całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się  
 z Ŝądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 
6471  Kodeksu Cywilnego i udokumentuje zasadność takiego Ŝądania fakturą zaakceptowaną przez 
 Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych Robót, 
 Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego Ŝądania. 
 Zamawiający dokona potrącenia powyŜszej kwoty z kolejnej płatności przysługującej 
 Wykonawcy, z wyłączeniem tego warunku dla ostatniej płatności  faktury dla Wykonawcy. 

 
SUBKLAUZULA 4.5 CESJA KORZY ŚCI Z PODZLECENIA 
Cały tekst Subklauzuli  4.5 zastąpiono tekstem następującym: 
Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w Subklauzuli 4.4 Wykonawca przedłoŜy 
Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu 
Robót wraz z umową Cesji praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z tej umowy na rzecz 
Zamawiającego. 
 
SUBKLAUZULA 4.6 WSPÓŁDZIAŁANIE 
Skreśla się drugi akapit Subklauzuli 4.6 zaczynający się od słów: „KaŜde takie polecenie…”  
 
SUBKLAUZULA 4.7 WYTYCZENIE 
Cały tekst Subklauzuli 4.7 zastąpiono tekstem: 
Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi 
przepisami regulującymi wykonanie tych Robót. 
Koszty obsługi geodezyjnej nie obciąŜają Zamawiającego. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie kaŜdej części Robót i naprawi kaŜdy 
błąd w usytuowaniu, pomiarach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 
Zamawiający będzie odpowiedzialny za wszelkie błędy w tych sprecyzowaniach lub podanych 
elementach odniesienia, ale Wykonawca dokona rozsądnych wysiłków aby sprawdzić ich 
prawidłowość zanim zostaną zastosowane. 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną w ilości  
3 egzemplarzy. 
 
SUBKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZE ŃSTWA 
Do Subklauzuli 4.8 wprowadza się następujące zmiany: 
− na końcu punktu (a) subklauzuli dodaje się zapis: oraz dostarczy Zamawiającemu Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia nie później niŜ w terminie 7 dni poprzedzających datę 
rozpoczęcia Robót, a takŜe modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami 
prawa. 

− po punkcie (e) dodaje się dodatkowy punkt (f) o następującej treści: 
(f) uzyskiwać akceptację InŜyniera dla Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

− na końcu Subklauzuli 4.8 dodaje się następujący tekst: Wykonawca odpowiada za opracowanie 
projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń  
i za jego realizację. 
Wykonawca odpowiada za odprowadzenie wód gruntowych z zakresu wykonywanych Robót  
i uzyska związane z tym zakresem zezwolenia na ich odprowadzenie. 
 

SUBKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKO ŚCI 
Drugie zdanie pierwszego akapitu Klauzuli 4.9. skreśla się i zastępuje następująco: 
„ W terminie 28 dni  od podpisania umowy Wykonawca przedstawi InŜynierowi szczegóły tego 
systemu i zawierać on będzie: 

− procedury zarządzania jakością  do stosowania na terenie budowy 
− strukturę  organizacyjną do wdraŜania procedur zarządzania jakością 
− procedury zapewniające, Ŝe wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania 

jakością” 
Wykonawca uzyska akceptację InŜyniera dla przedstawionego Systemu Zapewnienia Jakości w 
terminie 42 dni od wejścia w Ŝycie Kontraktu. InŜynier będzie uprawniony do kontroli Systemu 
Zarządzania Jakościa. 
 
SUBKLAUZULA 4.10 DANE O PLACU BUDOWY 
Pierwszy akapit Subklauzuli 4.10 otrzymuje brzmienie: 
Informacje o Terenie Budowy, będące w posiadaniu Zamawiającego zostały zawarte w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe dane o Terenie Budowy Wykonawca uzyska we 
własnym zakresie. 
Na końcu punktu (a) klauzuli 4.10 dodaje się następujące słowa: „i istniejącą infrastrukturę 
techniczną” 
 
SUBKLAUZULA 4.11 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA 
Na początku Subklauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 
Uznaje się, iŜ w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 
Zatwierdzonej Ryczałtowej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złoŜeniem Oferty dogłębnie 
zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
Warunkami Kontraktu.  
Skreśla się ostatni akapit Subklauzuli 4.11 i zastępuje następującym tekstem: 
Zaakceptowana Ryczałtowa Kwota Kontraktowa pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy 
według Kontraktu i wszystko co jest niezbędne i konieczne dla właściwej realizacji i ukończenia 
Robót oraz usunięcia wad. 
 
SUBKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU I URZ ĄDZENIA 
Na początku Subklauzuli 4.13 dodać akapit: 
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych 
(drogach, ścieŜkach rowerowych, ścieŜkach pieszych, i tym podobnych) zajmowanych przez 
niego lub przecinanych podczas robót na budowie. Wykonawca musi uzyskać wszystkie 
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niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do 
wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt, chyba Ŝe, ustalono lub 
poinstruowano inaczej. Wszystkie sprawy sporne wynikające z tej Subklauzuli rozstrzyga InŜynier, 
chyba, Ŝe prawo obowiązujące na Kontrakcie stanowi inaczej. 
 
SUBKLAUZULA 4.14 UNIKANIE ZAKŁÓCENIA 
Po pkt. (b) dodaje się pkt o brzmieniu: 
Jeśli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest  wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie 
wymaga uprzedniej zgody InŜyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknięciem dostępu do drogi, 
przedłoŜy InŜynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania Robót oraz czasu 
potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi publicznej do czasu 
uzyskania akceptacji InŜyniera. 
 
SUBKLAUZULA 4.18 OCHRONA ŚRODOWISKA 
Na końcu Subklauzuli 4.18 dodaje się następujący tekst: 
„Wykonawca winien zapewnić stałe, właściwe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych  
i opadowych z całego Terenu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w 
Dokumentacji Projektowej, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów,  nieczystości stałych 
i płynnych. Przy wypełnianiu tych obowiązków, Wykonawca będzie ściśle przestrzegał przepisów 
obowiązujących w tym zakresie.” 
 
SUBKLAUZULA 4.19 ELEKTRYCZNO ŚĆ, WODA I GAZ 
Usunąć Subklauzulę 4.19 i zastąpić następującą: 
Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszystkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru 
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej oraz podłączenia do sieci telekomunikacyjnej do 
wszystkich miejsc, w których są one niezbędne do wykonywania czynności objętych Kontraktem. 
Dla tego celu winien on zapewnić i uŜyć wszystkich niezbędnych Urządzeń Budowlanych, Robót 
Tymczasowych, Środków Transportu, Materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do 
dostarczania i dystrybucji 
dostaw do róŜnych punktów Robót. W wypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego 
kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia, telekomunikacji czy energii elektrycznej, 
winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne 
władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. 
Wykonawca na własne ryzyko i koszt dostarczy wszelką aparaturę i urządzenia konieczne  
do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 
Wszystkie powyŜsze koszty uwaŜa się za wliczone i objęte Zaakceptowaną Ryczałtową Kwotą 
Kontraktową. 
 
SUBKLAUZULA 4.20 SPRZĘT ZAMAWIAJ ĄCEGO I PRZEDMIOTY UDOST ĘPNIONE 
BEZPŁATNIE 
Cała Subklauzula nie ma zastosowania w Kontrakcie. 
 
SUBKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTĘPIE PRACY 
W Subklauzuli 4.21 wprowadza się następujące zmiany: 
− pierwsze zdanie pierwszego akapitu zastępuje się następująco: Miesięczne Raporty o postępie 

będą przygotowywane przez Wykonawcę wg wzoru opracowanego przez InŜyniera i 
zatwierdzonego przez Zamawiającego i będą przedkładane InŜynierowi w 3 egzemplarzach, 
kaŜdy w okresie 3 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany Raport dotyczy. 
Raporty będą zgodne z danymi zebranymi w Raportach Dziennych opisanych w Subklauzuli 4.25 
(Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę) 
 

SUBKLAUZULA 4.22 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
Na końcu punktu (b) Subklauzuli 4.22 dodać następujący fragment: 
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oraz przedstawiciele Organu Zarządzającego i WdraŜającego 
 
SUBKLAUZULA 4.23 DZIAŁANIA WYKONAWCY NA PLACU BUDOW Y 
Na początku Subklauzuli 4.23 dodać następujące akapity: 
W czasie wykonywania Robót, Wykonawca zidentyfikuje lokalizację istniejących mediów takich jak 
kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury gazowe i inne przed 
rozpoczęciem wykopów lub innych robót. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, 
rowach melioracyjnych, drzewostanie, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach 
wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie prowadzenia 
prac. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody, i jeśli to 
konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez InŜyniera. Wykonawca będzie 
zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi, firmami lub 
właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia i ponownej instalacji istniejących mediów jak 
uzgodniono z InŜynierem. 

SUBKLAUZULA 4.25 DOKUMENTY PRZECHOWYWANE PRZEZ WYKO NAWCĘ 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie następujących dokumentów: 

(a) Dziennika Budowy, stanowiącego urzędowy dokument przebiegu Robót, prowadzonego w 
Sposób określony Prawem Budowlanym.   

(b) Raportów Dziennych w formie uzgodnionej pomiędzy InŜynierem a Wykonawcą. Raporty 
Dzienne będą przechowywane w dwóch kopiach i jedna z nich będzie składana         
InŜynierowi. Raporty Dzienne będą przez cały czas, w godzinach roboczych dostępne do 
wglądu InŜynierowi i jego Przedstawicielom. Celem Raportów Dziennych jest zapisywanie 
dziennych przerobów siły roboczej i sprzętu Wykonawcy związanych wyłącznie z realizacja 
Kontraktu, rodzajów i ilości wykonanych robót, jak równieŜ panujące warunki pogodowe, 
itd. Raporty Dzienne stanowią Załącznik do Dziennika Budowy wymaganego przez Polskie 
Prawo Budowlane. 

 
SUBKLAUZULA 4.26 IDENTYFIKACJA WIZUALNA UE 
Wstawić dodatkową Subklauzulę 4.26 o następującej treści: 
Wykonawca, po naleŜytej konsultacji z Zamawiającym podejmie wszelkie niezbędne środki, aby 
zapewnić identyfikację wizualną finansowania lub współ-finansowania przez Unię Europejską. 
Środki te muszą być zgodne z zasadami ustanowionymi i opublikowanymi przez Komisję 
Europejską dla identyfikacji wizualnej działań zewnętrznych w zgodności z Rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie środków informacyjnych i 
promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z Funduszy 
Strukturalnych. 
Koszt zapewnienia identyfikacji wizualnej ponosi Wykonawca w ramach Zaakceptowanej 
Ryczałtowej Kwoty Kontraktowej  
 
K LAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA  
 
SUBKLAUZULA 6.1 ZATRUDNIENIE PERSONELU KIEROWNICZEG O I SIŁY 
ROBOCZEJ 
Subklauzulę 6.1 uzupełnić przez dodanie na końcu: 
„Dyrektor Kontraktu, Kierownik Budowy i inne osoby, stanowiące Kadrę Kluczową Wykonawcy 
winny mieć kwalifikacje uznane przez InŜyniera. śyciorysy zawodowe i uprawnienia tych osób 
włącza się do Kontraktu. Wszelkie zamiany tych osób przez inne o równorzędnych kwalifikacjach 
będą wymagały zgody InŜyniera. W stosunkach z kadrą i robotnikami Wykonawca uszanuje święta 
obchodzone w kraju, dni wolne od pracy a takŜe obyczaje religijne i inne.” 
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SUBKLAUZULA 6.2 STAWKI WYNAGRODZE Ń I WARUNKI PRACY SIŁY ROBOCZEJ 
Skreśla się tekst Subklauzuli 6.2 i zastępuje tekstem: 
„Wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie pozostaną poniesione przez Wykonawcę oraz 
wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem niniejszej Subklauzuli, włączając wszelkiego rodzaju 
ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne koszty utrzymania, urlopy i wszystkie inne koszty 
wynikające z Kontraktu uwaŜa się za włączone i objęte przez Wykonawcę w zestawieniu 
Rachunków Ryczałtowych Kwoty Kontraktowej Brutto Wykaz Płatności i przeniesione do 
Zaakceptowanej Ryczałtowej Ceny Kontraktowej.” 
 
SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE I BEZPIECZE ŃSTWO 
Usunąć Subklauzulę 6.7 i zastąpić ją następującą: 
„Wykonawca cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostroŜności dla 
zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi 
władzami sanitarnymi oraz słuŜbą pogotowia ratunkowego.” 

„Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie 
bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie miał 
odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń i 
stosowania środków zapobiegających wypadkom ku zadowoleniu InŜyniera. Przez cały okres 
realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do 
pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaŜnienia.” 

„Wykonawca winien zawiadomić o kaŜdym wypadku InŜyniera w ciągu 24 godzin od tego 
wydarzenia na Placu Budowy, w jego pobliŜu lub w związku z prowadzonymi Robotami. 
Wykonawca winien równieŜ zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga 
takiego zgłoszenia.” 

SUBKLAUZULA 6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY 
Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.8 dodać następujące zdanie: 
„Odpowiednia liczba osób z personelu kierownictwa Wykonawcy winna posiadać odnośne 
uprawnienia budowlane wymagane i określone w Artykule 12.1 Polskiego Prawa 
Budowlanego.” 
 
SUBKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY 
Na początku Subklauzuli 6.9 dodaje się następujący tekst: 
„Wykonawca zapewni Kluczowy Personel określony w Ofercie i nie zmieni Ŝadnego z członków 
tego Personelu bez uprzedniej zgody InŜyniera.” 
Po pierwszym akapicie Subklauzuli 6.9 dodaje się drugi akapit o treści: 
„eŜeli wystąpi taka okoliczność to Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego o zmianę. 
Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 
przez InŜyniera. 
Propozycja zmiany, o której mowa powyŜej, musi być przedstawiona nie później niŜ 7 dni przed 
planowanym skierowaniem do kierowania Robotami którejkolwiek osoby.  
Jakakolwiek przerwa w realizacji Kontraktu, wynikająca z braku Personelu Wykonawcy, będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe stanowić 
podstawy zmiany Czasu na Ukończenie Robót.” 
 
SUBKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL KIEROWNICZY I  SIŁA ROBOCZA 
Wykonawca moŜe zatrudniać zagraniczny personel, który jest niezbędny do wykonania Robót. 
Wykonawca musi zapewnić temu personelowi odpowiednie wizy pobytowe, pozwolenia na pracę i 
uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót 
zagranicznej siły roboczej do miejsc, w którym zostali zwerbowani lub do miejsc ich stałego 
pobytu. W przypadku śmierci jakiekolwiek członka tego personelu lub członka jego rodziny w 
Polsce, Wykonawca będzie odpowiedzialny za podjecie właściwych działań związanych z ich 
powrotem lub pogrzebem. 
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SUBKLAUZULA 6.13 REPATRIACJA 
Wykonawca winien na własny koszt zapewnić kaŜdorazowo transport na i z Placu Budowy oraz 
transport do miejsc, w których zostali zwerbowani, wszystkich pracowników i robotników 
własnych i swoich Podwykonawców zatrudnionych do wykonania Robót. Wykonawca jest 
równieŜ odpowiedzialny za odpowiednie traktowanie osób transportowanych lub oczekujących na 
transport dopóki nie opuszczą one kraju lub danego rejonu; w zaleŜności od przypadku.  
 
KLAUZULA 7 URZ ĄDZENIA MATERIAŁY WYKONAWSTWO  
 
SUBKLAUZULA 7.2 PRÓBKI 
Na końcu Subklauzuli 7.2 dodaje się punkt (c) w brzmieniu: 
(d) dokumenty wymagane Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych 
       (Dz.U. nr 92 poz. 881) oraz przepisami odrębnymi zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 
       1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).  

 
SUBKLAUZULA 7.6 PRACE ZABEZPIECZAJ ĄCE 
Skreśla się ostatni akapit Subklauzuli 7.6 rozpoczynający się od słów: „JeŜeli Wykonawca…” i 
zastępuje następującym tekstem: JeŜeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający moŜe rozwiązać Umowę albo 
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. 
JeŜeli element robót  ma wady, Zamawiający moŜe Ŝądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu 
odpowiedni termin z zagroŜeniem, Ŝe po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie 
przyjmie naprawy.  
Zamawiający moŜe rozwiązać Umowę jeŜeli wady są istotne. JeŜeli wady są nieistotne, Zamawiający 
moŜe Ŝądać obniŜenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy gdy Wykonawca 
nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

SUBKLAUZULA 7.9 POCHODZENIE 
Poza przypadkami gdzie postanowiono inaczej, pochodzenie towarów i materiałów musi 
odpowiadać poniŜszym ograniczeniom: 

a) Urządzenia i materiały muszą pochodzić z jednego z krajów kwalifikujących się: krajów 
członkowskich Unii Europejskiej, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, dawnej 
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii , Czarnogóry, Turcji, Szwajcarii, 
Norwegii, Lichtensteinu, Islandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Korei 
Południowej, Hongkongu, Singapuru, Izraela i Aruby 

b) Pochodzenie towarów i materiałów winno zostać określone zgodnie z zasadami podanymi 
w Kodeksie    Celnym    Wspólnoty   lub    porozumieniach    międzynarodowych,    których 
zainteresowane państwo jest sygnatariuszem. 

c) Wykonawca musi zaświadczyć, Ŝe towary i materiały są zgodne z tym wymogiem, podając 
właściwy   kraj   pochodzenia.   InŜynier   moŜe   od niego   Ŝądać   dostarczenia   bardziej 
szczególnych informacji na ten temat. 

d) Wykonawca przedstawi  urzędowe świadectwo pochodzenia w czasie wystąpienia o 
wystawienie  Świadectwa   Przejęcia.   Niedopełnienie  tego  obowiązku  doprowadzi,   po 
formalnym powiadomieniu, o Wypowiedzeniu Kontraktu. 

 
SUBKLAUZULA 7.10 MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI 
Materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu Ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) . 
 
KLAUZULA 8 ROZPOCZ ĘCIE, OPÓŹNIENIE I ZAWIESZENIE  
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SUBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZ ĘCIE ROBÓT 
Usunąć drugie zdanie rozpoczynające się od słów:, („Jeśli nie jest inaczej postanowione...")  
z Subklauzuli 8.1 i zastąpić następującym: 
„Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia będzie wydane w terminie określonym w Załączniku do 
oferty, licząc od daty podpisaniu Umowy Kontraktowej przez Wykonawcę.” 
Ponadto Subklauzulę naleŜy uzupełnić przez dodanie na końcu następującego tekstu: „Wykonawca  
nie  rozpocznie  Robót wcześniej  niŜ w dniu,  w którym  zostaną spełnione następujące 
warunki”: 

(a) ze strony Zamawiającego - zostanie dokonane za pośrednictwem InŜyniera przekazanie 
Placu Budowy oraz dostępu do niego, oraz 

(b) ze strony Wykonawcy - zostaną przedstawione InŜynierowi polisy ubezpieczeniowe oraz 
dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt; 
oraz  InŜynier ustali  Datę  Rozpoczęcia z uwzględnieniem  spełnienia  tych warunków 
rozpoczęcia Robót, za które odpowiedzialny jest Zamawiający.” 

 
SUBKLAUZULA 8.2 CZAS NA UKO ŃCZENIE 
Usunąć słowa "w zaleŜności od przypadku" w pierwszym paragrafie i zastąpić następującymi: "jak 
postanowiono w Załączniku do oferty" 
 
SUBKLAUZULA 8.3 HARMONOGRAM 
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu Subklauzuli 8.3 zastępuje się następująco: 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi szczegółowy Harmonogram w formie uzgodnionej z InŜynierem 
najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w Subklauzuli 8.1(Rozpoczęcie Robót). 
Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy Harmonogram w formie wykresu 
ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 
Harmonogram powinien być uaktualniony przez Wykonawcę na Ŝądanie InŜyniera. 
 
Skreśla się punkt (b) jako nie mający zastosowania. 
 
SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDŁU śENIE CZASU NA UKOŃCZENIE 
Punkt (d) subklauzuli 8.4 nie będzie miał zastosowania. 
Na końcu Subklauzuli 8.4 dodać następujący tekst: 
„Jeśli InŜynier uzna, Ŝe Wykonawca jest uprawiony do znaczącego przedłuŜenia Czasu na 
Ukończenie całości Robót lub ich części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą, 
określi ć okres czasu przedłuŜenia i przygotować Aneks do Umowy, uzupełniony pisemnym 
uzasadnieniem takiego przedłuŜenia postępując zgodnie z procedurami zawartymi w art. 144 Prawa 
Zamówień Publicznych. PrzedłuŜenie czasu na ukończenie nie moŜe wykraczać poza datę Końca 
Okresu Wydatkowania podaną w Załączniku do Oferty.” 
 
SUBKLAUZULA 8.7 ODSZKODOWANIE UMOWNE ZA PÓ ŹNIENIE 
Klauzula 8.7 otrzymuje tytuł „Kary Umowne” i otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary Umowne: 

(a)  za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót określonego w Subklauzuli 8.2 w wysokości 

      0,03% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej określonej w Umowie, 

(b)  za przekroczenie terminu na usunięcie wad lub usterek w Robotach, ujawnionych przed 

      upływem Okresu Zgłaszania Wad w wysokości 0,03% Zaakceptowanej Kwoty  

      Kontraktowej określonej w Umowie, 

(c) z tytułu odstąpienia od Kontraktu w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
      określonej w Umowie.  
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Zamawiający zapłaci Wykonawcy Karę Umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn 
leŜących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
określonej w Umowie. Kara nie obowiązuje jeŜeli odstąpienie od Kontraktu nastąpi z przyczyn 
o których mowa w Subklauzuli 15.2 oraz 15.5.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar 
Umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
Zamawiający moŜe odliczyć kwotę Kary Umownej od kaŜdej płatności naleŜnej lub jaka będzie się 
naleŜeć Wykonawcy. Zapłata Kary Umownej przez Wykonawcę lub odliczenie przez 
Zamawiającego kwoty kary z płatności naleŜnej Wykonawcy, w przypadkach określonych w pkt. (a) 
i (b) niniejszej Subklauzuli, nie uwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 
  
KLAUZULA 9 PRÓBY KO ŃCOWE 
 
SUBKLAUZULA 9.1 ZOBOWI ĄZANIA WYKONAWCY 
Usunąć pierwsze zdanie z Subklauzuli 9.1 i zastąpić następującym: 
Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z tą Subklauzulą i Subklauzulą 7.4 
(Dokonywanie prób) po dostarczeniu dokumentów zgodnie z podpunktami (d) i (e) Subklauzuli 4.1 
(Ogólne zobowiązania Wykonawcy). 
 
KLAUZULA 10 PRZEJ ĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
SUBKLAUZULA 10.1 PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW  
Na końcu Subklauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót Wykonawca zobowiązany jest, 
zgodnie ze wskazówkami InŜyniera i pod jego nadzorem, sporządzić Protokół Odbioru Końcowego 
Robót oraz sporządzić i skompletować wszelkie inne dokumenty, o których mowa w art. 57 Ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414)  

SUBKLAUZULA 10.2 PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT 
W czwartym akapicie skreśla się wyrazy: „rozsądny zysk” i „zysk”. 
Skreśla się ostatni, piąty akapit.  

SUBKLAUZULA 10.3 PRZESZKODA W PRÓBACH KO ŃCOWYCH 
Punkt (b) nie będzie miał zastosowania w niniejszym Kontrakcie.  

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNO ŚĆ ZA WADY  

SUBKLAUZULA 11.1 UKO ŃCZENIE ZAKEGŁEJ PRACY I USUNI ĘCIE WAD 
W pierwszym zdaniu skreśla się wyrazy: „lub po nim tak szybko, jak będzie to praktycznie moŜliwe”   

SUBKLAUZULA 11.4 ZANIEDBANIE USUNI ĘCIA WAD 
Dwa pierwsze zdania Subklauzuli 11.4 zastąpiono następującym tekstem: 

JeŜeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem Okresu 
Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiającego (lub jego imieniu), o 
którym mowa w punkcie (b) Subklauzuli 11.1 (Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad), to 
Wykonawca z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 (Roszczenia Zamawiającego) zapłaci 
Zamawiającemu Karę Umowną za zwłokę w związku z tym uchybieniem, na zasadach określonych 
w Subklauzuli 8.7 (Kary za zwłokę).  

SUBKLAUZULA 11.8 OBOWI ĄZEK POSZUKIWANIA PRZEZ WYKONAWC Ę 
Drugie zdanie Subklauzuli 11.8 otrzymuje brzmienie: 
„Dana wada ma być usunięta na koszt Wykonawcy” wg Subklauzuli 11.2   

SUBKLAUZULA 11.9 ŚWIADECTWO WYKONANIA    
W drugim akapicie usuwa się „28 dni” i zastępuje „15 dni”.    
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KLAUZULA 12 OBMIARY I WYCENA 
Skreślono całą Klauzulę 12 

KLAUZULA 13  ZMIANY I KOREKTY    

SUBKLAUZULA 13.1 PRAWO DO ZMIENIANIA   
Skreślić pierwszy akapit tej Subklauzuli i zastąpić następującymi postanowieniami:   
„Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących trzech metod: 

(i) InŜynier moŜe wydać polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej Subklauzuli bez 
uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą terminu lub ceny; 

(ii) Wykonawca moŜe zaproponować Zmianę na mocy Subklauzuli 13.2 niniejszych Ogólnych 
Warunków Kontraktu w celu zapewnienia korzyści dla obu Stron Kontraktu; w takim 
przypadku Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody 
InŜyniera; lub 

(iii) In Ŝynier moŜe zaŜądać oferty na zmianę w trybie Subklauzuli 13.3 niniejszych Ogólnych 
Warunków Kontraktu. W tym przypadku Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji Zmiany po 
zatwierdzeniu tej oferty na Zmianę, które moŜe być ostateczne, obejmujące stronę techniczną, 
cenę i termin, lub tymczasowe, nie obejmujące ceny i terminu” 

Zgodnie z art 144 Prawo Zamówień Publicznych zakazuje się zmian postanowień niniejszej 
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub 
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tego przepisu 
jest niewaŜna.  
 

SUBKLAUZULA 13.2 IN śYNIERIA WARTO ŚCI 
Usunąć tekst Subklauzuli 13.2 rozpoczynając od „ JeŜeli jakaś propozycja ... „ do końca 
treści zapisu tejŜe klauzuli. 

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZMIANY 
Ostatni akapit klauzuli 13.3 zastąpiono tekstem następującym: 

„Po poleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany, InŜynier będzie postępował zgodnie z klauzulą 3.5 [Określenia], aby 
uzgodnić lub określić korekty Zaakceptowanej Ryczałtowej Kwoty Kontraktowej oraz Wykazu Płatności na 
mocy klauzuli 14.4 [Wykaz Płatności].  

W przypadku, gdy Zmiana lub Zmiany polecone przez InŜyniera mogłyby spowodować: 
(a) przedłuŜenie Czasu na Ukończenie, 
(b) dodatkowe zamówienie zgodnie z procedurami Prawa Zamówień Publicznych, 
to InŜynier przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym Aneks do Umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem 
takiej Zmiany lub Zmian, postępując zgodnie z procedurami zawartymi w Art.67.1 i Art.144 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.” 
 
SUBKLAUZULA 13.4 PŁATNO ŚĆ W STOSOWNYCH WALUTACH 
Usunąć Subklauzulę 13.4 i wstawić następujący tekst: Kontrakt 
nie przewiduje płatności w więcej niŜ jednej walucie.  Walutą 
płatności jest PLN. 
 
SUBKLAUZULA 13.5 KWOTY WARUNKOWE 
Usunąć w całości Subklauzulę 13.5. 
 
SUBKLAUZULA 13.6 PRACE DNIÓWKOWE 
Usunięto w całości Subklauzulę 13.6. 
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SUBKLAUZULA 13.7 KOREKTY WYNIKAJ ĄCE ZE ZMIAN STANU PRAWNEGO 
Usunąć cały zapis Subklauzuli 13.7 i zastąpić następującym tekstem: 
W przypadku zmiany przez Władzę Ustawodawczą  procentowej stawki podatku od towarów i usług 
(VAT) określonej w Ofercie Wykonawcy, kwota brutto Zaakceptowanej Ryczałtowej Kwoty 
Kontraktowej zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do Umowy.  

SUBKLAUZULA 13.8 KOREKTY WYNIKAJ ĄCE ZE ZMIANY KOSZTU. 
Usunąć w całości Subklauzulę 13.8  

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚĆ  

SUBKLAUZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA 
 

Całą treść klauzuli 14.1 zastąpiono treścią następującą: 

„Określenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja płatności będą podlegać poniŜszym zasadom:  

(a) Cena Kontraktowa będzie ceną ryczałtową, podaną jako Zaakceptowana Ryczałtowa Kwota 
Kontraktowa  
i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem; 

(b) Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, naleŜności i opłaty wymagane do płacenia przez 
niego według Kontraktu, a  Zaakceptowana Ryczałtowa Kwota Kontraktowa nie będzie 
korygowana ze względu na jakikolwiek z tych kosztów, oprócz sytuacji podanej w klauzuli 13.7 
[Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego]; 

JednakŜe, jeśli jakakolwiek część Robót ma być płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 
wykonanej pracy, to postanowienia dotyczące obmiaru i wyceny będą takie jak podano poniŜej. 
Odpowiednio do tego będzie określona Cena Kontraktowa, z uwzględnieniem korekt dokonanych 
zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w klauzuli 13.3 [Procedura Zmiany]. 

InŜynier dokona wyceny Robót, za wykonanie których płatności będą dokonywane stosownie  
do ilości wykonanej pracy, o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej klauzuli lub, jeśli będą 
wprowadzone zmiany opisane w klauzuli 13.3 [Procedura Zmiany], wymagające rozliczeń 
obmiarowych.  

Wycena będzie dokonana w oparciu o Stawki lub Ceny Jednostkowe określone w Kontrakcie. JeŜeli 
dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to naleŜy ją wyliczyć z 
uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyŜszych od określonych przez Wykonawcę w 
Ofercie, a dla materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w Ofercie – 
cen nie wyŜszych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie 
„Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku Robót, dla których nie 
określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez InŜyniera. 

Dla dokumentowania ilości tej pracy naleŜy prowadzić Księgę Obmiarów. Wymiary, zapisy, 
obliczenia i rysunki wymagane do sporządzenia obmiarów w trakcie realizacji Robót, będą 
zamieszczane w Księdze Obmiarów. Księga Obmiarów będzie na bieŜąco prowadzona przez 
Wykonawcę, na uŜytek prowadzenia zapisu obmiarów, wykonanego wspólnie z InŜynierem zgodnie 
z postępem robót i przed zakryciem kaŜdego kolejnego etapu.  

Dla wykonanego wspólnie z InŜynierem obmiaru lub, kiedy InŜynier zaŜąda dodatkowego pomiaru, 
Wykonawca zapewni udział swojego upowaŜnionego i wykwalifikowanego przedstawiciela, który 
będzie pomagał InŜynierowi i dostarczy wszystkich wymaganych przez niego informacji. Gdyby 
Wykonawca był nieobecny lub gdyby zaniedbał lub nie był w stanie wysłać swojego przedstawiciela, 
wyniki obmiarów wykonanych przez InŜyniera lub przez niego zaakceptowane będą uwaŜane jako 
obowiązujący obmiar dla Robót. InŜynier zweryfikuje a jeśli konieczne poprawi i podpisze w 
przeciągu 14 dni od daty otrzymania Księgę Obmiarów przygotowaną przez Wykonawcę. 
Wykonawca będzie uczestniczył w weryfikacji, poprawkach (jeŜeli mają miejsce) i akceptacji Księgi 
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Obmiarów przez InŜyniera w miejscu i w terminie zaproponowanym przez niego. Gdyby 
Wykonawca po sprawdzeniu poprawek ich nie uznał lub odmówił ich podpisania, będą one uznane 
za waŜne do chwili uzyskania orzeczenia zgodnie z zapisami Rozdziału 20 [Roszczenia, Spory 
 i ArbitraŜ]. 

PowyŜej opisane obmiary mogą być takŜe prowadzone w jednostkach przyjętych w stosownym 
Wykazie, w odniesieniu do ilości i danych, o których mowa w punkcie (c) niniejszej klauzuli, 
jednakŜe nie będą one miały wpływu na Cenę Kontraktowa, lecz będą słuŜyły wyłącznie dla 
dokumentowania postępu prac”. 
 
SUBKLAUZULA 14.2 PŁATNO ŚĆ ZALICZKOWA 
Subklauzula nie ma zastosowania w tym Kontrakcie. 

SUBKLAUZULA 14.3 WYSTĘPOWANIE O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWA PŁATNO ŚCI 
Na początku Subklauzuli 14.3 dodaje się następujący teks: 
„Wykonawca kaŜdorazowo uzgodni z InŜynierem formę i treść rozliczeń, wykazujących 
szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uwaŜa się za upowaŜnionego wraz  
z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z 
obowiązującymi wytycznymi SPO WKP, w tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz 
umoŜliwi ć Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według jego wymagań. 
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzone odrębnie dla kosztów kwalifikowanych  
i niekwalifikowanych zgodnie z dyspozycjami InŜyniera na podstawie Subklauzuli 14.6. 
 
Usuwa się pierwszy akapit Subklauzuli 14.3. 
Usuwa się drugi akapit Subklauzuli 14.3 wraz z punktami (a), (b), (c), (d), (e), (f). 
Wprowadza się następujący zapis do Subklauzuli 14.3: 
(a)  Dla zakresu Robót w dwóch  transzach wykonania rzeczowego na poziomie do 40% i końcowa 
60%  ich odniesienia do  zakresu Robót wymienionych w Zestawieniu Rachunków Ryczałtowych 
Kwoty Kontraktowej Brutto Wykaz Płatności.” 
Na końcu Subklauzuli 14.3 dodaje się tekst: 
„KaŜde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy, Ŝe wszystkie naleŜne 
faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie rozliczeniowym przejściowym, 
zostały zapłacone.” 
 
SUBKLAUZULA 14.4 WYKAZ PŁATNO ŚCI 
Skreśla się cały zapis Sublauzuli 14.4 i zastępuje tekstem: „ Podstawą płatności jest Zestawienie 
Rachunków Ryczałtowych Kwoty Kontraktowej Brutto Wykaz Płatności odnośnie ceny za 
wykonanie poszczególnych rodzajów robót wymienionych w w/w Zestawieniu z uwzględnieniem 
transz płatności jak ustalono w Subklauzuli 14.3 pkt a i b.” 
 
SUBKLAUZULA 14.5 URZADZENIA I MATERIAŁY PRZEZNACZON E DLA ROBÓT 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJ ŚCIOWYCH ŚWIADECTW PŁATNO ŚCI 
W pierwszym akapicie i w jego drugim zdaniu usunąć „28 dni” i wstawić „10 dni”. 
Usuwa się z Subklauzuli 14.6 drugi akapit. 
Do Subklauzuli 14.6 wprowadza się tekst: 
Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. InŜynier będzie podejmował decyzje dotyczące 
wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 
dyspozycji wydanej przez Zamawiającego. InŜynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące 
kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzenia Rozliczeń. 
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SUBKLAUZULA 14.7 PŁATNO ŚĆ 
Cały tekst Subklauzuli 14.7 zastąpiono tekstem następującym: 
Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT nie później niŜ 7 dni od daty wystawienia 
Przejściowego Świadectwa Płatności. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
(a) kwotę poświadczoną w kaŜdym Przejściowym Świadectwie Płatności w zgodności z 
      Subklauzulą 14.3 (Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności) i Subklauzulą  
     14.6 (Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności) w ciągu 30 dni od daty 
      otrzymania wystawionej faktury VAT Wykonawcy. 
(b) kwotę poświadczoną w Ostatecznym Świadectwie Płatności z uwzględnieniem 
      zapisów Subklauzuli 14.3 i 14.6 w ciągu 30 od daty otrzymania prawidłowo 
      wystawionej faktury VAT Wykonawcy. 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego kwotą 
zapłaty. 
Wypłata kwot naleŜnych Wykonawcy winna być dokonana na konto bankowe określone  
w Akcie Umowy i w walucie jak podano w Załączniku do Oferty. 
 
SUBKLAUZULA 14.8 OPÓŹNIONA PŁATNO ŚĆ 
Usunąć Subklauzulę 14.8 w całości i wstawić następujący tekst: 
JeŜeli Wykonawca nie otrzymuje zapłaty zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.7 
(Płatność) to Wykonawca będzie upowaŜniony do otrzymania odsetek ustawowych, naliczanych 
miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. 

a) Odsetki za kwoty naleŜne i nie zapłacone w naleŜnym terminie, winny być odsetkami 
stosowanymi zgodnie z aktualnym aktem prawnym w sprawie określenia 
wysokości odsetek ustawowych. 

b) Odsetki będą obliczane od następnego dnia po kalendarzowym terminie zapłaty naleŜności 
określonego w Subklauzuli 14.7, do dnia kalendarzowego, w którym nastąpi 
całkowita 
spłata naleŜności. 

c) Jakakolwiek zapłata częściowa winna pokryć najpierw odsetki określone zgodnie z 
postanowieniem punktów 14.8 (a) i 14.8 (b) 

 
Wykonawca będzie upowaŜniony do tych płatności bez formalnego powiadomienia lub świadectwa 
oraz bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw czy środków. 
 
SUBKLAUZULA 14.9 PŁATNO ŚĆ KWOTY ZATRZYMANEJ 
Usunąć Subklauzulę 14.9 w całości. 
 
SUBKLAUZULA 14.10 ROZLICZENIE KO ŃCOWE 
Usunąć Subklauzulę 14.10 w całości. 
 
SUBKLAUZULA 14.11 WYSTĄPIENIE O OSTATECZNE ŚWIADECTWO PŁATNO ŚCI 
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu usuwa się zapis: 
− „56 dni” i zastępuje „14 dni” 
− „Świadectwo Wykonania” i zastępuje „Świadectwo Przejęcia” 
− „Świadectwa po Ukończeniu” i zastępuje „Oświadczenia Końcowego” 
 
SUBKLAUZULA 14.12 ZWOLNIENIE Z ZOBOWI ĄZAŃ 
Usuwa się ostatnie dwa zdania z Subklauzuli 14.2.  
Na końcu Subklauzuli 14.12 wstawić następujący tekst: 
Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca złoŜy pisemne Zwolnienia ze Zobowiązań od 
wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, Ŝe wszystkie naleŜności za podzlecone roboty 
zostały naleŜycie zapłacone przez Wykonawcę. 
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SUBKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO ŚWIADECTWA PŁATNO ŚCI 
W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.13 usuwa się „28 dni” i zastępuje „10 dni”. 
Usuwa się ostatni akapit Subklauzuli 14.13 i zastępuje tekstem: 
JeŜeli Wykonawca nie wystawi wniosku o Końcowe Świadectwo Płatności zgodnie z Subklauzulą 
14.11 (Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności) oraz Subklauzulą 14.12 (Zwolnienie od 
zobowiązań), to InŜynier wystawi Końcowe Świadectwo Płatności na taką kwotę jaką sam rzetelnie 
ustali jako naleŜną 
W Ostatecznym Świadectwie Płatności InŜynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcom czy pod-podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy 
Subklauzuli 4.4(j). 
 
SUBKLAUZULA 14.14 WYGA ŚNIĘCIE ZOBOWI ĄZAŃ ZAMAWIAJ ĄCEGO 
W podpunkcie (a) usuwa się słowa „a takŜe”. 
Usuwa się cały tekst podpunktu (b). 
 
SUBKLAUZULA 14.15 WALUTY PŁATNO ŚCI 
Usunąć Subklauzulę 14.15 w całości i wstawić następujący tekst: 
Cena Kontraktowa zostanie zapłacona w walucie podanej w Załączniku do oferty. 
 
SUBKLAUZULA 14.16 FAKTUROWANIE  
Wstawić dodatkową Subklauzulę 14.16 o następującej treści:: 
Wszelkie wypłaty, naleŜne Wykonawcy z tytułu Kontraktu, będą dokonywane wyłącznie na 
podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie z aktualnymi przepisami.  
Wszystkie wypłaty winny być dokonane na podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie z 
odpowiednim Świadectwem Płatności. Faktury te winny uwzględniać odpowiednie kwoty 
podatku VAT; 
 
KLAUZULA 15 ODST ĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
SUBKLAUZULA 15.2 ODSTĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 
W Subklauzuli 15.2 dotychczasowy tekst punktu (b) zastąpiono tekstem następującym: 

(b) (i)  opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem Robót tak dalece, Ŝe nie jest  
          prawdopodobne, Ŝeby zdołał je zakończyć w Czasie na Ukończenie,        

(ii) przerywa Roboty z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy na okres dłuŜszy niŜ podany  
     w załączniku do oferty lub porzuca Roboty.       

W podpunkcie (c) skreśla się słowa „bez rozsądnego usprawiedliwienia”. 
W podpunkcie (c) (ii) zamienia się „28 dni” na „7 dni”. 

W miejsce dotychczasowego podpunktu (d) wstawia się tekst: 
(d)  podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami Subklauzuli 4.4  
      (Podwykonawcy). „    

W drugim akapicie Subklauzuli 15.2 usunąć wyraŜenie „14 dniowym wyprzedzeniem” i zastąpić je 
następującym tekstem: „7 dniowym wyprzedzeniem”. 
 
SUBKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ROZWI AZANIA 
KONTRAKTU 
Dotychczasową treść pierwszego zdania w  klauzuli 15.5 zastępuje się treścią następującą: 

„Oprócz uprawnień wynikających z  klauzuli 15.2, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania 
Kontraktu zgodnie z art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy - Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
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powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie 
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.” 
 
KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE I ODST ĄPIENIE PRZEZ WYKONAWC Ę 
 
SUBKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZEN IA PRACY 
W Subklauzuli 16.1 usunąć wyraŜenie „21 dniowym wyprzedzeniem" i zastąpić następującym 
tekstem: „30 dniowym wyprzedzeniem". 
Na końcu trzeciego akapitu Subklauzuli 16.1 po słowach „…tak szybko, jak to będzie moŜliwe” 
dodaje się następujące słowa: „ , jednakŜe nie później niŜ w terminie 7 dni od otrzymania takiego 
Świadectwa Płatności, dowodu wpłaty lub zapłaty”. 
 

SUBKLAUZULA 16.2 ODSTĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Usuwa się cały podpunkt (a). 
W podpunkcie (b) usuwa się zapis „56” i wstawia się zapis „63”. 
W podpunkcie (d) do istniejącej treści, po przecinku dopisuje się tekst: 
a w szczególności, jeśli brak jest współdziałania Zamawiającego, koniecznego do zrealizowania 
Kontraktu i bezskutecznie upłynął rozsądny termin zaproponowany przez Wykonawcę w celu 
nakłonienia Zamawiającego do takiego współdziałania. 
 
Usunąć akapit 2 i wstawić następujący tekst: 
W kaŜdym z tych przypadków lub okoliczności, Wykonawca moŜe odstąpić od Kontraktu z 
zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia umowy Zamawiającemu. 
 
SUBKLAUZULA 16.4 PŁATNO ŚĆ PRZY ODSTĄPIENIU 
W Subklauzuli 16.4 podpunkt (c) otrzymuje brzmienie: 
(c) zapłaci Wykonawcy Kary Umowne zgodnie z Subklauzulą 8.7 
 
KLAUZULA 17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNO ŚĆ 
 
SUBKLAUZULA 17.6 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO ŚCI 
Usunąć drugi akapit Subklauzuli 17.6 rozpoczynający się od słów: „Całkowita odpowiedzialność 
Wykonawcy…”. 

KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIE 
 
SUBKLAUZULA 18.1 OGÓLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO UBEZPIECZEŃ 
Na końcu Subklauzuli 18.1 wstawić następujący tekst: 
śadne   prace   na   Placu   Budowy   nie   mogą   być   rozpoczęte   przed   przedstawieniem 
Zamawiającemu     przez    Wykonawcę    kopii     polis    i     potwierdzeń     zapłaty    składek 
ubezpieczeniowych. 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się, Ŝe Wykonawca nie jest w stanie przedstawić 
dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i waŜności polis ubezpieczeniowych, to 
InŜynier moŜe wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego 
wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca 
 
SUBKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBÓT I SPRZ ĘTU WYKONAWCY 
Po pierwszym akapicie Subklauzuli 18.2 wstawia się następujący tekst: 
PowyŜsze Ubezpieczenie będzie zawarte na kwoty: 

(i)   nie niŜszą od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej stanowiącej pełny koszt odtworzenia, 
 obejmującą wartość Robót wraz z Materiałami i Urządzeniami do wbudowania, 

(ii)  dodatkową kwotę kosztu odtworzenia, przeznaczoną na pokrycie kosztów rozbiórki, 
 usunięcia  danej części Robót i gruzu oraz honoraria konsultantów i ekspertów. 
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Minimalna wartość takiego Ubezpieczenia, jak podano w Załączniku do (Oferty) (do niniejszych 
Warunków Szczegółowych. 

W miejsce początkowego tekstu drugiego akapitu Subklauzuli 18.2: „Strona ubezpieczająca będzie 
przedłuŜała to Ubezpieczenie”, wpisano tekst następujący:  
Strona ubezpieczająca przedłuŜy to Ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia 
do daty wystawienia Świadectwa Wykonania. 
 
SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSÓB I USZKODZENIA 
WŁASNOŚCI 
W miejsce tekstu punktu (a) Subklauzuli 18.3 wstawiono następujący tekst: 
(a)  będą dokonane przez Wykonawcę, jako Stronę Ubezpieczającą, a następnie Strona 
      Ubezpieczająca przedłoŜy to Ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia,  
      do daty wystawienia Świadectwa Wykonania. 
 
KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRA ś 
 
SUBKLAUZULA 20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY 
W pierwszym i drugim akapicie wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”. 
W piątym akapicie wykreśla się tekst: „lub w ciągu takiego innego okresu, jaki moŜe być 
zaproponowany przez Wykonawcę i zaaprobowany przez InŜyniera:. 
W szóstym akapicie wykreśla się tekst: „lub jakichkolwiek dalszych szczegółowych informacji 
uzasadniających poprzednie roszczenie, lub w ciągu takiego okresu, jaki moŜe być zaproponowany 
przez InŜyniera i zaaprobowany przez Wykonawcę” 
 
SUBKLAUZULA 20.2  
Subklauzula 20.2 otrzymuje brzmienie: Rozstrzyganie sporów. 
 
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
Subklauzule od 20.3 do 20.8  skreśla się. 
 
KLAUZULA 21 KONTROLA I AUDYT PRZEZ ORGANY WSPÓLNOTY  

(a)  Wykonawca zezwoli Komisji Europejskiej, Europejskiemu Biuru ds. Walki z Przestępstwami 

Finansowymi  oraz Europejskiemu Trybunałowi Rozrachunkowemu na przeprowadzenie kontroli 
poprzez badanie dokumentów lub kontrolę wybiórczą i na przeprowadzenie pełnego audytu, jeśli 
zajdzie taka konieczność, na podstawie dodatkowych sprawozdań, dokumentów księgowych  
i wszelkich innych dokumentów związanych z finansowaniem Projektu. 

Inspekcje takie mogą mieć miejsce do 5 lat po ostatecznej płatności. 

(b) Ponadto, Wykonawca pozwoli Europejskiemu Biuru ds. Walki z Przestępstwami Finansowymi 
na Przeprowadzenie kontroli i sprawdzeń wyrywkowych, zgodnie z procedurami określonymi w 
prawodawstwie Wspólnot Europejskich, dotyczących ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich przeciwko oszustwom i innym nieprawidłowościom. 

(c) W tym celu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni dostęp personelowi i  
      przedstawicielom Komisji Europejskiej, europejskiego Biura ds. Walki z Przestępstwami  
      Finansowymi oraz Europejskiego Trybunału Rozrachunkowego do Terenu Budowy i miejsc,  
      w   których znajdują się wszystkie dokumenty i bazy danych dotyczące technicznego i     
      finansowego zarządzania  Projektem, oraz do podjęcia wszelkich kroków ułatwiających im pracę.  
      Dostęp udzielony  przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki  
      z Przestępstwami Finansowymi oraz Europejskiego Trybunału Rozrachunkowego opierać się     
      będzie na poufności i  poszanowaniu stron trzecich, nie naruszając obowiązków wobec prawa     
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      publicznego, któremu podlegają. Dokumenty muszą pozostawać łatwo dostępne i archiwizowane       
      tak, aby ułatwić ich sprawdzanie, a Wykonawca musi powiadomić Instytucję Kontraktującą  
      o   dokładnym miejscu ich  przetrzymywania. 

(d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Komisji Europejskiej, na Ŝądanie, dowodów 

 pomocniczych dotyczących warunków, w jakich Kontrakt jest wykonywany. Komisja moŜe 
dokonać wszelkiej takiej kontroli dokumentów lub innej inspekcji na miejscu, jakie uzna za 
konieczne, aby doprowadzić do znalezienia dowodów w przypadkach domniemanych 
nadzwyczajnych wydatków handlowych. 

(e) Wykonawca gwarantuje, Ŝe prawa Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z 

 Przestępstwami Finansowymi oraz Europejskiego Trybunału Rozrachunkowego do 
przeprowadzenia audytów, kontroli i sprawdzeń będą równieŜ stosowane, na tych samych 
warunkach i według tych samych zasad, jak określone w niniejszej klauzuli, w stosunku do 
kaŜdego Podwykonawcy czy jakiejkolwiek innej strony korzystającej z funduszy Wspólnot 
Europejskich. 

(f) Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 
      instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. Uprawnione instytucje mogą  
      przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają za  
      niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca  
      zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie  
      dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 
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 CZĘŚĆ II 
 

Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu  
lub Warunków   Szczególnych  

 
 Klauzule 

Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

 

 
Nazwa i adres Zamawiającego 

 
1.1.2.2.&1.3. 

Rzeszowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A.  w Rzeszowie,  
ul Szopena 51 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 
1.1.2.3&1.3. 

 
 
 

Nazwa i adres InŜyniera 1.1.2.4&1.3. InŜynier będzie wyłoniony  
w osobnym przetargu przed 
podpisaniem kontraktu 

 
Czas na Ukończenie Robót 

 
1.1.3.3 i 8.2 

5 (pięć) miesięcy  
jednak nie później niŜ do 30.06.2008 r. 

Okres Zgłaszania Wad  1.3.7 1.1.3.7 36 miesięcy od daty wydania 
Przejściowego Świadectwa Przejęcia 
dla Całości Robót  

Komunikaty 1.3 Telefaks oraz E-mail 
E-mail winien być potwierdzony 
na piśmie  

Prawo rządzące Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 
Język Kontraktu 1.4 Język Polski 
Język porozumiewania się 1.4 Język Polski 
Prawo dostępu do  
Placu Budowy 
 

2.1. Nie później niŜ 7 dni od daty 
podpisania umowy 

 
Zabezpieczenie Wykonania 

 
4.2 

5% Zaakceptowanej Ryczałtowej 
Kwoty Kontraktowej(łącznie z VAT) 
określonej w Akcie Umowy, z czego 
30% pozostanie na zabezpieczenie 
Okresu Zgłaszania Wad 

Przedstawiciel Wykonawcy 4.3. .................................................. 
 
Podwykonawcy 

 
4.4 

Zamawiający dopuszcza wykonanie 
zamówienia przy udziale Podwykona-
wców  do 30% wartości robót objętych 
zamówieniem 

Godziny Pracy 6.5. Normalne godziny pracy 
6 dni w tygodniu w godz 600-2200 

  od poniedziałku do soboty lub jeŜeli 
wymaga tego technologia 7 dni w 
tygodniu przez całą dobę 

Gwarancja  Jakości  Według Systemu Zarządzania Jakością  
 
Odszkodowanie umowne  
za opóźnienie 

 
8.7 

Kara umowna za zwłokę w Ukończeniu 
Robót wynosi 0,3% Zaakceptowanej 
Ryczałtowej Kwoty Kontraktowej 
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określonej w Akcie Umowy za kaŜdy 
dzień opóźnienia 

 
Odszkodowanie umowne  
za odstąpienie 

 
8,7 

Kara umowna za odstąpienie od 
kontraktu przez: 
− Zamawiającego – 10% 

Zaakceptowanej Ryczałtowej 
Kwoty Kontraktowej Brutto 
określonej  w Akcie Umownym 

− Wykonawcy – 10 % 
Zaakceptowanej Ryczałtowej 
Kwoty Kontraktowej Brutto 
określonej w Akcie Umownym 

 
Wymagana Minimalna ilość 
Wykonana 

 
8.13 i 14.3 

Wymagana Minimalna Ilość 
Wykonania Stanowi wykonanie w 
terminie 3 m-cy od daty Rozpoczęcia i 
zaakceptowane Roboty w wysokości 
25% Zaakceptowanej Ryczałtowej 
Kwoty Kontraktowej Brutto 

Waluta Płatności 14.15 PLN 
Okresy na przedłoŜenie 
− dowodów ubezpieczenia 
− Stosownych polis 

18.1 Nie później niŜ w dniu Rozpoczęcia 
Robót 

Ubezpieczenie robót i sprzętu 18.2 Nie później niŜ w dniu Rozpoczęcia 
Robót  
110% Zaakceptowanej Ryczałtowej 
Kwoty Kontraktowej Brutto 

Minimalna kwota 
Ubezpieczenia OC  

18.3 500 000,00 PLN na jedną osobę i jeden 
wypadek bez ograniczeń liczby osób i 
wypadków 

 
Roszczenia, spory, arbitraŜ 

 
20.2 

Rozstrzyganie sporów i roszczeń 
odbywać się będzie przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego 

Koniec okresu wydatkowania 21.1 30.06.2008 

 
   PODPIS(Y) 
 

 
 
 

Lp 

 
 
 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 
upowaŜnionej 

(ych) do podpisa- 
nia niniejszej 

Oferty w imieniu 
Wykonawców 

Podpisy  
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

 
 
 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

 
 
 

Miejscowość 
i data 

 
 
 

     

 
 
 

     

 


