Jeżów, dnia 21.07.2011r.

Znak sprawy: RGiFS.271.3.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAW
TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI
SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI
KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych / t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z
późn. zm./

Przedmiot zamówienia:

„ REMONT DROGI GMINNEJ NR 121104E MOŚCISKA - GÓRA”
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I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Zamawiającym w niniejszym postępowaniu przetargowym jest:
GMINA JEŻÓW
Siedziba: Urząd Gminy w Jeżowie
Adres: 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1
Tel.: 046 875 53 71
Fax: 046 875 53 69
e-mail: jezow@jezow.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych .

2.2.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień
Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie i www.bip.jezow.pl

3.

Instrukcje ogólne

3.1.

Wykonawcy przedstawiają swoje oferty na całość zamówienia zgodnie z wymogami
dokumentów przetargowych. Oferty przetargowe dotyczące części robót nie będą
przyjmowane.

3.2.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem
swojej oferty przetargowej. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie
może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od
przebiegu czy wyniku procedury przetargowej.

3.3.

W przypadkach nie wyszczególnionych w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców
obowiązują przepisy Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.
U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA
4. Opis przedmiotu zamówienia
4.1.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane występujące we Wspólnym Słowniku
Zamówień pod kodem:

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2

Roboty drogowe

45233161-6

Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

4.2. Przedmiotem zamówienia jest budowa pn. „REMONT DROGI GMINNEJ NR 121104E
MOŚCISKA - GÓRA”
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4.3.Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych ( drogi).trasa dróg w
terenie równinnym + inwentaryzacja powykonawcza na dług. 1,963 km; skropienie
bitumem nawierzchni drogowych, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową na pow.
8240 m2; wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną,
mieszanka wbudowana mechanicznie w ilości 412 ton; nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych ( warstwa ścieralna) o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm
w ilości 8040 m2; plantowanie poboczy – wyrównanie z uzupełnieniem z destruktu
bitumicznego lub klińca 0-31,5 grubości 6 cm w ilości 176,67 m3; plantowanie poboczy
– profilowanie i zagęszczenie o pow. 2944,5 m2.
4.4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dokumentacji i
Przedmiarze Robót.
4.5.Wszystkie wymienione z nazwy materiały przywołane w dokumentacji Zamawiającego
mogą być
( w kalkulacji ceny oferty) zastąpione innymi, o niezgorszych parametrach
pozwalającymi na zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z uzyskanym
pozwoleniem na budowę oraz wymaganiami Zamawiającego.
4.6.Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności w celu
terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi
dokumentami, odbiorami.
4.7.Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na całość prac
objętych zamówieniem oraz udzielić rękojmi za wady za te prace na okres co najmniej
36 miesięcy, licząc od momentu końcowego odbioru całego przedmiotu zamówienia.
4.8.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie obejmujących całości
zamówienia.
4.9.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.10. Zamawiający nie dopuszcza zlecenia prac podwykonawcom.
4.11. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
4.12. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz prowadzenia
aukcji elektronicznej.
5. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6
Pzp.
6. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30 września 2011r.
7. Zaliczki
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w
art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz nie dotyczy ich żadna z sytuacji opisanych w
art. 24 Prawa zamówień publicznych. Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie
( formularz 5).
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2. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne:
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

III.3.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
3.1.
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania na potwierdzenie, których wykonawca składa
oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.2.

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zakończył w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, jako Główny Wykonawca co najmniej trzy zamówienia
( potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na wybudowaniu drogi o nawierzchni
asfaltowej z warstwą ścieralną o długości minimum 500 m każda i wartości łącznej nie
mniejszej niż 1 200 000 PLN, a roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena na podstawie załączonego wykazu
zrealizowanych robót budowlanych (z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania) wraz z potwierdzeniem oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3.3.

Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada lub dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym – sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia i przedstawi
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w
celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje
jednostkami sprzętu i środkami transportu:
1. Wytwórnia mas bitumicznych stacjonarna o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym
wydajności min. 100 Mg/h położona w uzasadnionej technologicznie odległości
( zgodnie z normą i zapisami STWiORB) – max. 2 godz. od załadowania do
wbudowania masy – w ilości 1;
2. Rozkładarka gąsienicowa, wyposażona w elektroniczny układ sterowania grubością
wbudowywanej masy – w ilości 1;
3. Zestaw sprzętu do zagęszczania mas bitumicznych – w ilości 1 (w tym: stalowe walce
wibracyjne lekkie i średnie, walce ogumione ciężkie z regulacją ciśnienia w oponach,
stalowe walce statyczne ( po 1) );
4. Samochody: samowyładowcze 5-10 t oraz 10-15 t – w ilości po 2;
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5. Ubijak spalinowy 200 kg – w ilości 1 ;
6. Zagęszczarka wibracyjna – w ilości 1.
Ocena na podstawie załączonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy.
3.4.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada lub dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj. kierownikiem budowy, kierownikiem robót drogowych
posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie w wymaganych specjalnościach ( uprawnienia wykonawcze drogowe właściwe
dla przedmiotu zamówienia- kierownika robót oraz kierownika robót drogowych z 36 –
miesięcznym doświadczeniem zawodowym z okresu ostatnich 5 lat związanym z przebudową
lub rozbudową lub budową drogi) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego w postaci Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
Ocena na podstawie załączonego wykazu oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy.

3.5.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w kwocie 400 000 PLN. Fakt ten winien zostać potwierdzony informacją banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek. Ponadto posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
400 000 PLN.
Ocena na podstawie załączonych dokumentów oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy.
III. 4. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III. 4.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
4.1.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone ( Formularz 6).
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4.1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami ( Formularz 8).
4.1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( Formularz 7).
4.1.5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
4.1.6. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4.1.7. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4.1.8. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności
finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość
posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III. 4.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
4.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
4.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy.
4.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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4.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4.2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.
4.2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.
4.2.7. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada :

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

4.3.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że :
1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.3.2. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
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wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia.
III.5. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE
OFEROWANE
DOSTAWY,
USŁUGI
LUB
ROBOTY
BUDOWLANE
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć :
Wymagania zgodne z zapisami § 9 pkt 2 projektu umowy.
III.6. INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4. albo w pkt III. 5.
6.1. Formularz oferty przetargowej na roboty ( Formularz 1)
6.2. Dowód wniesienia wadium ( ksero)
6.3. Ogólne informacje dotyczące Wykonawcy ( Formularz 2)
6.4. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie ( jeśli dotyczy)
6.5. Pełnomocnictwo ( Formularz 3)
6.6. Jeżeli dotyczy, informacja o wykonawcach stanowiących Konsorcjum ( Formularz 4)
6.7. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
( Formularz 5)
6.8. Kosztorys ofertowy uproszczony wykonany zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją
techniczną i dokumentacją projektową. Jeżeli roboty budowlane będą występowały w
projekcie budowlanym, wówczas należy je uwzględnić w kalkulacji ceny ofertowej. Należy
dołączyć zestawienie materiałów, sprzętu i transportu technologicznego z podaniem cen
jednostkowych.
6.9. Wykonawca, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie
polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
6.11. Oferty przedłożone przez Wykonawcę będącego Konsorcjum muszą spełniać
dodatkowo następujące wymogi :
1. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty lub oświadczenia wymagane na
podstawie pkt III.4. i III.5. oraz III.6., z tym że dokumenty wymagane w pkt III.4.2.
winien złożyć każdy wykonawca, natomiast pozostałe dokumenty składane są
wspólnie dla całego Konsorcjum.
2. Umowę konsorcjum, w której oświadcza się, że wszyscy partnerzy ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia i wniesienie należytego wykonania
umowy należy złożyć co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia
umowy na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
8

sprawie zamówienia publicznego. Oferta winna być podpisana w sposób prawnie
zobowiązujący wszystkich partnerów. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno
być dołączone do Oferty ( Formularz 3).
6.12. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wykonawców polegających na zdolnościach finansowych innych podmiotów
oraz w przypadku podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia , kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
6.13. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
7. Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu stosownie do art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych:
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia pub
licznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli
rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co
najmniej 5% wartości umowy.
2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
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przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
10. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
11. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na
przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
11. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć
wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
13.Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
8.W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Jedynie
przesłanie przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi
faksem z jednoczesnym przesłaniem oryginału zawiadomienia pocztą Wykonawcom, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.
WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
9. Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia
9.1.Niniejsze dokumenty przetargowe składają się z następujących części
INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW
UMOWA (WZÓR)
SPECYFIKACJE TECHNICZNE I PRZEDMIAR ROBÓT
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RYSUNKI TECHNICZNE I SZKICE
9.2.Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą
starannością z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia włącznie
z
dokumentacją projektową dostępną do wglądu w siedzibie Zamawiającego po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wglądu przez Wykonawcę. W sytuacji,
gdy Wykonawca wygrał przetarg, reklamacje dotyczące zmiany wartości Oferty, na
podstawie błędów dokumentacji czy nie uzyskania przez Wykonawcę
wystarczających informacji odnośnie warunków i zobowiązań, nie będą rozpatrywane.
10. Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia
10.1.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych.
10.2.
Wykonawcy mogą składać zapytania na piśmie, najpóźniej w terminie do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Dopuszcza się przesyłanie zapytań faksem (046) 875-53-69 lub drogą elektroniczną na
adres e-mail.jezow@jezow.pl. z jednoczesnym przesłaniem oryginału zapytania
pocztą. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.3.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną przesłane wszystkim
wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania a ponadto zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego.
10.4.
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O każdej dokonanej zmianie SIWZ
Wykonawcy zostaną poinformowani na piśmie przez Zamawiającego a ponadto
zmiana specyfikacji udostępniona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.
10.5.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym
wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczając informację na stronie
internetowej.
11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
11.1.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są :
- Wioletta Mrówczyńska – przedmiot zamówienia
- Halina Swaczyna – procedura przetargowa
tel.: 046 875 53 71, tel./fax. 046 875 53 69, e-mail.jezow@jezow.pl.
WADIUM
12. Wymagania dotyczące wadium
12.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000 zł w jednej
z dopuszczalnych form określonych w pkt. 12.2. SIWZ i załączenia potwierdzenia
jego wniesienia do Oferty.
12.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
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pieniądzu
poręczeniach bankowych
gwarancjach bankowych
gwarancjach ubezpieczeniowych
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.
12.3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego, BSZŁ O/Jeżów 20 9288 1082 3911 3191 2000 0030 do dnia
05 sierpnia 2011r., godz. 900 (należy załączyć do oferty potwierdzenie wpłaty
wadium). Wadium składane w pozostałych formach należy złożyć w pok. nr 14
Urzędu Gminy w Jeżowie przed upływem terminu składania ofert.
12.4. Oferta nie zabezpieczona wadium w formie wymaganej przez Zamawiającego
zostanie odrzucona.
12.5. Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art. 46 ust. 1-5 Prawa zamówień
publicznych.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni zgodnie z art. 85 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
określonym w pkt.15 SIWZ.
PRZYGOTOWANIE OFERTY PRZETARGOWEJ
14. Opis sposobu przygotowania oferty
14.1.

Język ofert

14.1.1. Oferta oraz cała korespondencja i dokumenty związane z przetargiem muszą być
sporządzane w języku polskim
14.1.2. Dokumenty mogą być dołączane w innym języku niż Polski pod warunkiem, że
dołączone jest dokładne tłumaczenie na język polski.
14.2.

Zawartość oferty:

14.2.1. Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z postanowieniami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie dokumenty należy
sporządzić zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w SIWZ bez
jakichkolwiek poprawek Wykonawcy. Oferty niezgodne z wymogami SIWZ będą
odrzucane.
14.2.2. Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć zgodnie z postanowieniami pkt
III.4., pkt. III.5. i pkt III.6. specyfikacji.
14.3.

Przygotowanie i podpisanie oferty przetargowej

14.3.1. Oferta winna być napisana na maszynie lub komputerowo.
14.3.2. Wszystkie zapisane strony oferty należy kolejno ponumerować.
14.3.3. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca
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pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania powinny być
załączone do oferty oddzielnie i opatrzone napisem „informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
14.3.4. Każda strona Oferty winna być opatrzona podpisem osoby lub osób upoważnionych
do podpisania na podstawie załączonego Pełnomocnictwa (Formularz 3). Wszystkie
strony, na których wprowadzono poprawki winny być opatrzone parafką obok tych
poprawek.
14.3.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert
wariantowych i ofert częściowych..
14.3.6. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
14.3.7. Oferta winna być dostarczona w zaklejonej kopercie listem poleconym
za
potwierdzeniem odbioru lub osobiście. W przypadku złożenia oferty osobiście
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie złożenia oferty z datą i
godziną przyjęcia.
14.3.8. Koperta winna być opatrzona następującymi danymi:
1. Nazwą i adresem Zamawiającego zgodnie z pkt. 1 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
2. Nazwą przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. II.4.2 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
3. Słowami: „Nie otwierać przed dniem ……… roku godziną ……”
4. Nazwą i adresem Wykonawcy.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15. Miejsce i termin składania ofert
15.1. Wszystkie oferty muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu
Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1, pokój nr 9 do dnia 05 sierpnia 2011r. do godz.
900.
15.2. Sposób dostarczenia ofert został opisany w pkt. 14.3.6. – 14.3.8. SIWZ.
15.3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę. W tym celu Wykonawca winien zawiadomić o tym na piśmie Zamawiającego.
Oferta przetargowa nie może zostać zmieniona po upływie terminu składania ofert.
15.4. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć zgodnie
z postanowieniami punktu 14.3.5 SIWZ, zaś kopertę dodatkowo oznakować słowem
„Zmiany do Oferty” lub „Wycofanie Oferty”.
15.5. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach określonych Prawem zamówień
publicznych przedłużyć termin składania ofert.
15.6. Wszystkie oferty otrzymane po upływie terminu składania ofert zostaną odrzucone.
15.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę, która złożona została po terminie.
16. Miejsce i termin otwarcia ofert
16.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w:
Urzędzie Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 w dniu 05 sierpnia 2011r. o godz. 1000.
16.2. Otwarcie ofert jest jawne.
13

16.3. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy ( firmy) oraz adresy Wykonawców,
ceny ofertowe, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.
Ponadto Zamawiający informuje w pisemnych zawiadomieniach o poprawkach lub
rezygnacjach, jeśli takie wpłynęły.
16.4. Informacje, o których mowa w pkt. 16.3. przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
16.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
SPOSÓB OBLICZENIA CENY
17. Waluta przetargu i płatności
17.1. Walutą przetargu jest PLN. Wszystkie kwoty podane w wycenionym przedmiarze
Robót i innych dokumentach stanowiących ofertę winny być podane w PLN.
17.2. Płatność będzie dokonywana w PLN.
17.3. Całą korespondencję dotyczącą płatności wraz z fakturami należy wysyłać do
Zamawiającego w języku polskim.
18. Cena oferty
18.1. Cena Oferty winna obejmować całość Robót i uwzględniać koszty wynikające z
wyceny przedmiaru robót oraz pozostałe koszty niezbędne do poniesienia dla
zrealizowania przedmiotu zamówienia. Jeżeli roboty budowlane będą występowały w
projekcie budowlanym, wówczas należy je uwzględniać w kalkulacji ceny ofertowej.
18.2. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w
dokumentacji projektowej oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Cena oferty jest ceną
ryczałtową.
18.3. Wykonawca winien sporządzić Kosztorys ofertowy uproszczony w PLN na podstawie
Specyfikacji Technicznych i Przedmiaru Robót oraz dokumentacji projektowej.
18.4. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w następujący sposób:
− podać ceny netto poszczególnych elementów zamówienia,
− zsumować ceny poszczególnych elementów zamówienia,
− od w/w sumy odjąć wszelkie zniżki ,
− do otrzymanej kwoty dodać podatek VAT z wyłączeniem podatków, w cenach netto
na poszczególne elementy zamówienia.
Brak ceny przy jakiejkolwiek pozycji oznacza, że pozycja ta nie zostanie zapłacona i będzie
uznawana za włączoną do innej ceny w Kosztorysie ofertowym.
18.5. W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia zaleca się, aby Wykonawca
dokonał inspekcji Placu Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania na własną
odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać
się niezbędne do przygotowania Oferty.
KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
19. Kryteria oceny ofert
19.1. Przy wyborze Oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
oceny ofert:
14

Cena ofertowa (z podatkiem VAT) – znaczenie 100%;
Cena najniższa spośród złożonych ofert
Kc

x 100
Cena badanej oferty

19.2. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania przetargowego.
20. Sposób oceny ofert
20.1. Przy dokonywaniu analizy Ofert Komisja przetargowa w szczególności sprawdzi:
20.1.1. prawidłowość podpisania oferty;
20.1.2. złożenie Gwarancji Przetargowej w wymaganej formie;
20.1.3. zgodność oferty z minimalnymi kryteriami kwalifikacji określonymi w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
20.2. W przypadku zgodności ofert z wymogami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia Komisja dokona oceny ofert stosując kryteria ofert podane w pkt. 19.1.
SIWZ.
20.3. Do oceny w kryterium ceny będzie przyjmowana cena brutto.
20.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
20.5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
20.6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana nie odrzucona oferta, która otrzyma
najwięcej punktów przy porównywaniu ofert.
21. Odrzucenie ofert
21.1. Zamawiający odrzuci Ofertę, jeżeli:
21.1.1. jest niezgodna z ustawą;
21.1.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3;
21.1.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
21.1.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
21.1.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
21.1.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
21.1.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3;
21.1.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
21.2. O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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21.3. Zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny. Jeśli Wykonawca nie udzieli wyjaśnień w podanym terminie jego oferta zostanie
odrzucona.
22. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia
22.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach
określonych w art. 93 Prawa zamówień publicznych.
PRZYZNANIE UMOWY
23. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy.
23.1.

Zamawiający powiadomi faksem z jednoczesnym przesłaniem oryginału
zawiadomienia pocztą Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę(firmę), siedzibę i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy(firmy),
siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

23.2.

Zamawiający opublikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie
internetowej oraz tablicy ogłoszeń.

23.3.

Przed upływem okresu ważności Oferty Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę na piśmie, iż jego Oferta została uznana za najkorzystniejszą i zaprosi
go do podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem z jednoczesnym
przesłaniem oryginału zawiadomienia pocztą. Powiadomienie to w szczególności
będzie zawierać datę i miejsce podpisania umowy oraz wyszczególnienie spraw, jakie
Wykonawca musi dopełnić przed podpisaniem umowy. Zamawiający może zawrzeć
umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, nie
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
24.1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
24.2. Zamawiający ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5% ceny ofertowej wraz z podatkiem VAT (ceny brutto).
24.3. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej lub kilku z
następujących form:
24.3.1. pieniądzu;
24.3.2. poręczeniach bankowych
24.3.3. gwarancjach bankowych;
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24.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
24.3.5. 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.
24.4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
24.5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
24.6. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający będzie wymagał
pozostawienia 30% wysokości zabezpieczenia. Zabezpieczenie to będzie zwrócone
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
24.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny.
25. Ogólne warunki umowy
25.1. Ogólne warunki umowy zawarte są w – UMOWA (WZÓR).
25.2. Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w
myśl art. 144 Prawa zamówień publicznych w sposób przewidziany poniżej.
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących
przypadkach :
a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od
zamawiającego lub wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji
zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy może przedłużyć termin realizacji
zamówienia.
b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia
zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla
Zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia.
d) w przypadku gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia lub rezygnacji z
części umownego zakresu robót, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmniejszenia wynagrodzenia umownego poprzez korektę wartości ryczałtowej
przedmiotu umowy po cenach i stawkach wynikających z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy.
e) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostanie bez
zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
26.1. Wykonawcom, których został naruszony interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.
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26.2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
26.3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy
czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje
odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
26.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo
zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w
terminie określonym w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołujący
przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
26.5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
26.6. Przepisy dotyczące przysługujących Wykonawcom środków ochrony prawnej zawarte
są w przepisach Prawa zamówień publicznych (Dział VI).
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Formularz 1
FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ
Nazwa przedmiotu zamówienia:
„REMONT DROGI GMINNEJ NR 121104E MOŚCISKA - GÓRA”

Zamawiający:
GMINA JEŻÓW
ul. Kwiatowa 1
95-047 Jeżów
1. Nazwa Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Nr NIP
Nr REGON
Nazwa i adres partnerów
Konsorcjum*

*wypełniać w przypadku Konsorcjum
2. Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty)
Imię i nazwisko
Adres służbowy
Telefon, Fax,
Tel.komórkowy
E-mail
3. Deklaracja Wykonawcy
Niniejszym oświadczamy, że:
3.1.

Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją
bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.2.

Oferujemy się wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i dokumentacją projektową oraz na zasadach i w cenie
podanej w pkt. 3.3. zadanie inwestycyjne pn.:
„REMONT DROGI GMINNEJ NR 121104E MOŚCISKA - GÓRA”
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3.3. Cena oraz termin wykonania zadania, warunki płatności (termin płatności) i rękojmi za
wady lub gwarancji jakości oferujemy jak niżej:

Cena netto

Cena ofertowa za
wykonanie przedmiotu
zamówienia

Podatek VAT

Cena brutto

Cena słownie

Termin wykonania

(dzień, miesiąc, rok)

Warunki płatności

( ilość dni od przyjęcia i zatwierdzenia faktury 30 dni )

Okres gwarancji
rękojmi*

i

( min. 36 m-cy )

* Należy podać ilość miesięcy od momentu końcowego odbioru zadania
3.4.

Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

3.5.

Wadium w kwocie 5 000 złotych zostało wniesione w dniu ............................... w
formie .....................................................................................................................

3.6.

Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wymienionych we wzorze umowy warunków w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę.

Jednocześnie zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w kwocie 5% wartości zamówienia brutto. Jesteśmy świadomi,
że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega
przepadkowi. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie nie złoży dokumentów lub oświadczeń i pełnomocnictw, chyba że udowodni, że
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Miejscowość, data ...........................................
Podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmy:

........................................................................
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Formularz 2
INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY
1. Nazwa firmy :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. Adres ....................................................................................................................................
telefon ......................................... fax.................................... e-mail ..............................
3. Forma organizacyjna
..............................................................................................................................................
4. Dane dotyczące rejestracji firmy (miejsce, data, numer):
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

5. Osoby uprawnione do reprezentowania firmy :
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
6. Lata doświadczenia jako Wykonawca:
1. we własnym kraju ..................................................................
2. na rynku międzynarodowym ..................................................

Data: ...............................

Podpis osoby upoważnionej .....................................................
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Formularz 3
PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym
upoważniam
Pana/
Panią
.................................................................
.............................................................. do podpisania oferty na „REMONT DROGI GMINNEJ NR
121104E MOŚCISKA - GÓRA”

Data: .......................................

Podpis osoby upoważniającej:

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

Uwaga:
Niniejsze Pełnomocnictwo należy dołączyć w przypadku podpisywania oferty przez osoby
nie wymienione w Rejestrze Przedsiębiorstwa lub w przypadku Konsorcjum.
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Formularz 4
DANE DOTYCZĄCE KONSORCJUM
1. Nazwa: ................................................................................................................................
2. Nazwa i adres Lidera: ..........................................................................................................
3. Nazwy Partnerów:
3.1.

Partner1
.....................................................................................................................

3.2.

Partner 2 .....................................................................................................................

3.3.

Partner 3 .....................................................................................................................
3.3.1. Umowa na podstawie, której stworzono Konsorcjum, w której oświadcza
się, że wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację
zamówienia, zaś Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w
ramach realizacji zadania złożona zostanie co najmniej na 3 dni przed
wyznaczonym terminem zawarcia umowy na realizację zadania będącego
przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego ( w przypadku
wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum) .

4. Proponowane proporcje odpowiedzialności między Partnerami (w %) ze wskazaniem
kategorii Robót, jakie każdy z nich ma wykonać:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Data: ...............................
Podpis osoby upoważnionej .....................................................
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Formularz 5
Pieczęć oferenta
.............................................................
OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„REMONT DROGI GMINNEJ NR 121104E MOŚCISKA - GÓRA”

Ja (imię i nazwisko)
.............................................................................................................................
........................................................................................................................................
Reprezentując firmę(nazwa)
...............................................................................................................
........................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że firma:
I. spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( tekst. jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.)
dotyczące:
1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
II. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst. jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759
z późn. zmian.).
III. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

................................. , dnia ............................
Podpisano

................................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)
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Formularz 6
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Wykaz robót budowlanych o podobnym charakterze i zakresie wykonanych przez ostatnie 5
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Lp.

Nazwa robót

Przedmiot robót
(zakres rzeczowy)

1

2

3

Termin
rozpoczęcia
Termin
zakończenia
4

Nazwa
Wartość
Inwestora,
robót
adres, telefon
netto
i fax.
5

6

Do niniejszego wykazu należy dołączyć referencje od poprzednich zleceniodawców potwierdzające, że
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wykonawca, który będzie polegał na doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest
spełnić ponadto wymóg pkt III.6.9. siwz .
Data: ...............................

Podpis osoby upoważnionej .....................................................
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Formularz 7
PERSONEL KLUCZOWY PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
„REMONT DROGI GMINNEJ NR 121104E MOŚCISKA - GÓRA”

Do formularza należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia do
dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, w przypadku zatrudniania osób nie będących pracownikami
Wykonawcy - wymóg pkt III.6.9. siwz.

Lp.

Imię i nazwisko
osób
uczestniczących w
wykonaniu
zamówienia

1.

Uprawnie
Zakres
Ogólne
nia i zaśczynności
doświa
Opis zadań
Podsta
wiadczenia
pro ponodcze potwierdzających
wa
(nr upraw.
wanych
nie
spełnienie
dyspon
budowl.
w realizacji
w
wymogu
owania
lub innych
zamówielatach
wymag.)
nia
Kierownik
(min.36
Budowy
m-cy z
(Przedstawi
ciel Wykoostatnich 5
nawcy)
lat)

2.

(min. 36
m-cy z
ostatnich 5
lat)

3.

4.

Data: ...............................
Podpis osoby upoważnionej .....................................................
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Kierownik
robót
drogowych

Formularz 8
WYKAZ SPRZĘTU PRZEWIDZIANEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA JAKIM
DYSPONUJE WYKONAWCA
„REMONT DROGI GMINNEJ NR 121104E MOŚCISKA - GÓRA”

Do formularza należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego do wykonania zamówienia w przypadku wykorzystywania sprzętu nie
będącego własnością Wykonawcy - wymóg pkt III.6.9. siwz .

Lp
.

Wyszczególnienie
( parametry)

Liczba
jednostek

Data: ...............................
Podpis osoby upoważnionej ....................................................
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Podstawa dysponowania
Własny lub dzierżawiony
(nazwa właściciela)

UMOWA Nr ...... / 2010 (WZÓR)
zawarta w dniu ....................................... r. w Jeżowie, pomiędzy:
GMINĄ JEŻÓW z siedzibą w Jeżowie ul. Kwiatowa 1
reprezentowaną przez
1. Tomasza Piechotę.- Wójta Gminy
- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a ..............................................................................................................................................
- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:
1. ..................................................................................
2. ..................................................................................
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z procedurą przetargu
nieograniczonego udzielonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) została zawarta umowa, o
następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.
„REMONT DROGI GMINNEJ NR 121104E MOŚCISKA - GÓRA”

Zakres rzeczowy robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.
Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu,
bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
§2
Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia obejmujący:
„REMONT DROGI GMINNEJ NR 121104E MOŚCISKA - GÓRA”

Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych ( drogi).trasa dróg w terenie
równinnym + inwentaryzacja powykonawcza na dług. 1,963 km; skropienie bitumem
nawierzchni drogowych, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową na pow. 8240 m2;
wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka wbudowana
mechanicznie w ilości 412 ton; nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych ( warstwa
ścieralna) o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm w ilości 8040 m2; plantowanie poboczy –
wyrównanie z uzupełnieniem z destruktu bitumicznego lub klińca 0-31,5 grubości 6 cm w
ilości 176,67 m3; plantowanie poboczy – profilowanie i zagęszczenie o pow. 2944,5 m2.
Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni
po podpisaniu Umowy.
2. W terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w
wymaganych specjalnościach oraz aktualne zaświadczenia (z datą ważności w momencie
składania ofert) o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa,
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§4
Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy, nie wcześniej jednak niż po terminie
zawarcia przez Gminę Jeżów umowy na dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych Województwa Łódzkiego.
Termin zakończenia robót do dnia 30 września 2011r.

§5
1. Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie: ...........................................,
adres: .......................................................................; telefon: .............................................,
działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst - Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z
późn.zm.).
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ................................., adres:
.....................................................; telefon: ..............................................................
§6
1. Wartość robót wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę: ............................. zł
(słownie:
................................................................).
Kwota
netto
wynosi
................................................ zł (słownie: ............................................................).
2. Podstawę do określenia ceny stanowi kopia oferty stanowiąca załącznik do niniejszej
Umowy.
3. Kwota określona w ust.1 jest ceną ryczałtową i zawiera wszelkie koszty związane z
realizacją zadania.
4. Rozliczenie za roboty odbędzie się po dokonaniu odbioru całości zadania.
5. Cena robót nie podlega waloryzacji.
§7
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą
końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.
2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół
odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Rozliczenie wykonanych robót będzie dokonywane po odebraniu tych robót przez
Zamawiającego.
4. Ustala się płatność faktur w terminie 30 dni licząc od daty ich przyjęcia przez
Zamawiającego na konto Wykonawcy o numerze …………………………………………...
§8
1. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów
tymczasowych na terenie budowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu
budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość
oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.
3. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia
pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia
prowizoryczne.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów, protokoły odbiorów
technicznych, atesty na wbudowane materiały, dziennik budowy, rozliczenie końcowe
budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.
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2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą
lub aprobatę techniczną.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót.
2. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
a) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających
lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania
robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.
§ 11
1. Wykonawca udziela …………… miesięcznej gwarancji oraz rękojmi za wady na
zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego. Warunki gwarancji
określa wypełniona karta gwarancyjna.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni
od dnia ich ujawnienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 4 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach.
4. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą
rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez
Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania
Wykonawcy.
5. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.
§ 12
Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,05% całkowitej wartości
Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin
ukończenia. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 10% ceny kontraktu.
Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar
umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. Jeśli termin ukończenia zostanie
przedłużony po tym, jak zostały zapłacone kary umowne, Zamawiający dokona korekt
w przyszłych płatnościach za wszelkie nadpłaty kar umownych zapłaconych przez
Wykonawcę.
§ 13
1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące
dokumenty:
a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
b) protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,
c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
d) dziennik budowy,
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e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi
Normami,
f) protokóły badań i sprawdzeń,
g) rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora,
h) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości
ogółem oraz netto (bez podatku VAT).
2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót
stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestników odbioru.
3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych
licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
4. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru
5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Inwestorowi
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ..................... zł (słownie: ................. zł).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w formie pieniądza,
poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub
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
3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone
jest na:
- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady;
- 70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 ust.1 zostanie
zwolnione w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
5. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót
i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty
§ 15
1. Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w myśl
art. 144 Prawa zamówień publicznych w sposób przewidziany poniżej.
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących
przypadkach :
a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od
zamawiającego lub wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji
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zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy może przedłużyć termin realizacji
zamówienia.
b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia
zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla
Zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia.
d) w przypadku gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia lub rezygnacji z części
umownego zakresu robót, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmniejszenia wynagrodzenia umownego poprzez korektę wartości ryczałtowej
przedmiotu umowy po cenach i stawkach wynikających z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy.
e) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostanie bez zmian,
a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

§ 16
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być
przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.
W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według
stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,
c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli
odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie
30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia,
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. c niniejszego
paragrafu Umowy,
c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
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§ 17
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie
zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania
drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje
wykonuje
się
poprzez
skierowanie
konkretnego
roszczenia
do Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
§ 18
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postępowania Cywilnego.
§ 19
Umowę niniejszą sporządza się w pięciu egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze
dla Zamawiającego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.
§ 20
Wykaz załączników do Umowy:
Oferta
Kosztorys Robót

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA

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

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