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Opis przedmiotu zamówienia 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Budowa bocznej ulicy Majdan w Zamościu. 

 

Rodzaj zamówienia: robota budowlana  

 

Kody CPV:  45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów 

komunikacyjnych 

 

       

 

Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy odcinka bocznej ulicy Majdan 

w Zamościu. Szczegółowy opis zamówienia stanowi uproszczona dokumentacja projektowa dla 

zadania „Budowa ulicy bocznej Majdan w Zamościu od km 0+245,00 do km 0+285,00”. 

 

Szczegółowe wymagania:  

1.Wykonawca przekaże Zamawiającemu kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną na 

podstawie przedmiarów robót wraz z  Ofertą. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215). 

 

Termin realizacji: od dnia przekazania placu budowy – 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych. 

 

Ewentualne dodatkowe wytyczne dla Wykonawcy  

1. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne 

do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. 

2. Wszelkie opłaty związane z ewentualnymi szkodami wynikającymi z realizacji zamówienia 

ponosi Wykonawca. 

3. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w pkt III.9 SWZ czynności 

będzie polegało na: 

1) Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót – Wyko-

nawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia 

osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt III.9 SWZ tj. oświadczenia osób 

wykonujących ww. czynności potwierdzające, że osoby te są zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź 

przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nieobejmujących wszystkich wyspecyfi-

kowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiają-

cego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgod-

nie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do SWZ. 

2) Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego 

w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu 

i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych 

w SWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, oraz 

będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnio-



nych osób. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w for-

mie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień 

w powyższym zakresie. 

3) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt 2 Wy-

konawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 500,00 zł. W przypadku nie za-

trudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wy-

sokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu 

o inny stosunek prawny niż stosunek pracy. 

4) Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do 

wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wyko-

nawcy. 

 

 

 

 

 

 

 


