
BGK.271.9. 2012

Gmina Wąchock
ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od

których jest uzależnionych obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz.U. Nr 282, poz. 1649)

na realizację zadania pn.:

Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych:
ulica Smugowa w Wąchocku oraz  droga gminna –
łącznik między drogami gminnymi Wielka Wieś

Kopalnia – Wielka Wieś Betlejem w miejscowości
Wielka Wieś



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Wąchock
ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759  z późn. zm.) zwaną dalej
„Ustawą Pzp lub „Pzp” oraz aktów wykonawczych do ustawy

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych: ulica Smugowa w
Wąchocku oraz  droga gminna – łącznik między drogami gminnymi Wielka
Wieś Kopalnia – Wielka Wieś Betlejem w miejscowości Wielka Wieś

Kody robot wg CPV:
45100000-8 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
                    roboty ziemne.
45233000-9 Roboty w zakresie nawierzchni ulic,
1.1 W ramach remontu ulicy Smugowej w Wąchocku odtworzona zostanie istniejąca

nawierzchnia drogi o dotychczasowej szerokości – 3.5 m na odcinku 503 m oraz 3 m na
odcinku 89 m. Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie roboty budowlane
polegające na rozebraniu istniejącej, mocno zniszczonej i odkształconej nawierzchni
nieulepszonej z kruszywa drogowego i mieszanek mineralno bitumicznych i wykonaniu
nawierzchni o następujących warstwach konstrukcyjnych:

      - warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm,
      - podbudowa z kruszywa drogowego o gr. 15 cm,
      - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej o gr. 5 cm,
      - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej o gr. 3 cm.
     Wykonany zostanie również remont poboczy  za pomocą kruszywa drogowego. Szerokość

remontowanych poboczy wynosić będzie do 0,5 m w zależności od ukształtowania terenu.
    W ramach remontu drogi gminnej – łącznik między drogami gminnymi Wielka Wieś

Kopalnia – Wielka Wieś Betlejem rozebrana zostanie istniejąca, mocno zniszczona i
odkształcona nawierzchnia nieulepszona z kruszywa drogowego, a następnie wykonana
nawierzchnia o następujących warstwach konstrukcyjnych:

    - warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm,
    - podbudowa z kruszywa drogowego o gr. 15 cm,
   - warstwa wiążąca z mieszanek mineralno asfaltowych o gr. 4 cm,



   - warstwa ścieralna z mieszanek mineralno asfaltowych o gr. 3 cm.
  Szerokość remontowanej drogi jest zmienna i wynosi odpowiednio: na odcinku 95 m – 4 m
oraz na odcinku 80 m – 3,5 m.

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót - załącznik nr 7 do
SIWZ.

2. Wymagania Zamawiającego
2.1 Wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonywać zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zaleceniami Zamawiającego.
2.2 Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i  przedmiarem robót oraz wnieść

ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszenia przetargu.
2.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, za prawidłowe

oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia robót
2.4 Zastosowany sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia powinien gwarantować

wykonanie prac zapewniając dobrą jakość i bezpieczeństwo.
2.5 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie

własności prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowane działaniem lub
niedoparzeniem Wykonawcy przy realizacji zamówienia.

2.6 Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym
związane.

2.7 Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzenia
robót, a po ich zakończeniu pozostawienia całego terenu czystego i nadającego się do
użytkowania.

IV. INFORMACJE DOTYCZACE OFERT WARIANTOWYCH
 CZĘŚCIOWYCH ORAZ UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych oraz nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
do dnia 17 listopada 2012 roku.

2. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia
Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy
wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej w tym, atestów, świadectw,
certyfikatów, gwarancji na wbudowywane materiały, badań, opinii, ekspertyz itp., jeśli są
wymagane.



VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynność jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ);

1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia  o podobnym charakterze
(potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone tj. bezusterkowy protokół odbioru
końcowego robót lub referencje ) z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania.

1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego
przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

1.4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje co najmniej:
- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  drogowej bez
ograniczeń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

1.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez
Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty, wg formuły „spełnia”/„nie
spełnia”. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że
Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub nie złożyli
pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.



4. Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do
złożenia wyjaśnień, w przypadku zaistnienia wątpliwości co do treści złożonych
dokumentów i oświadczeń.

5. Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie
skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22
Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ).

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VII ppkt 1.2
SIWZ:
2.1. Wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych  w zakresie niezbędnym do wykazania

spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdz. VII pkt 1.2 SIWZ,
wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu, jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania (należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ).

2.2. Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wykazane w załączniku nr 5
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone tj.
bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót lub referencje.

3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VII ppkt 1.4
SIWZ:
3.1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa

w rozdz. VII ppkt 1.4 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do jego wykonania, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności na formularzu zgodnym ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 4 SIWZ. Do oferty należy załączyć informację o
podstawie do dysponowania tymi osobami na załączniku nr 4 do SIWZ.

3.2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.

4. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
powodu niespełnienia warunków, o którym mowa w rozdz. VII ppkt 1.6 SIWZ:
4.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do

SIWZ).
4.2. 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp.

4.3. 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 ofert.



4.4. 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 wstrzymani w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

4.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8  ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

4.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

5. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
(niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ).

6. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków , o których mowa  w rozdz. VII ppkt
1.2, 1.3, 1.4 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt
6, a podmioty te będą brały udział  w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 5 z zastrzeżeniem pkt 8.

7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII pkt 5 SIWZ:
8.1. pkt 5.2-5.4 i 5.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani ogłoszono jego upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
8.2. pkt 5.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

9. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 10.1 lit. a i c oraz pkt 10.2, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.



Dokument, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 10.1 lit. b, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII pkt 10
SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym 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. Przepis rozdz. VIII pkt 11
SIWZ stosuje się odpowiednio.

11. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się
o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
11.1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa

oddzielnie dokumenty wymienione w pkt 5.
11.2. Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

11.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4 niniejszego rozdziału, winni złożyć
        wspólnie.

12. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty, o których mowa w pkt 1 i
5, dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.  Dodatkowo należy dołączyć do
oferty dokumenty, o których mowa w pkt 5.3  i 5.4 dla spółki.

13. W przypadku kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia
podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp będą podmiotami
udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do oferty
dokumenty tych podmiotów, wymienione w pkt 5 niniejszego rozdziału.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję
Wykonawcy  przekazują pisemnie na adres:

Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w/w dokumentów faksem na nr
41-27-36-159, pod warunkiem że ich treść zostanie jednocześnie przekazana pisemnie na
adres Zamawiającego

3. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały
informację za pomocą faksu i potwierdziły fakt jej otrzymania. W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, przyjmuje się, że pismo
wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany nr faksu podany przez Wykonawcę,
zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

4. Forma pisemna wymagana jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania

ofert zmienić treść SIWZ. Każda dokonana zmiana specyfikacji zostanie przez
Zamawiającego niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu, tj.
http://gmina.wachock.sisco.info

http://gmina.wachock.sisco.info/


6. W przypadku gdy zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji.
Zamawiający udzieli informacji niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku.

8. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom,
którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na
stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację, tj.
http://gmina.wachock.sisco.info.

9. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji. Informację o terminie zebrania zamieszcza
na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację,
tj.http://gmina.wachock.sisco.info. W takim przypadku Zamawiający sporządza
informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania oraz odpowiedzi na nie, bez
wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręcza niezwłocznie
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza na stronie internetowej,
na której udostępniono specyfikację, tj. http://gmina.wachock.sisco.info.

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ
 Z WYKONAWCAMI.

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
Jacek Lankof - Kierownik Referatu BGK
tel. 41-27-36-134, w godz. 800 - 1500 , pokój nr 4
Beata Kiwak  - Inspektor ds. dróg
tel. 41-27-36-136, w godz. 800 - 1500 , pokój nr 5

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

http://gmina.wachock.sisco.info/
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1. Wykonawca składa jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku
polskim.

2. Oferta winna zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do

SIWZ.
b) Kosztorys ofertowy zgodnie z założeniami określonymi w rozdz. XV SIWZ.
c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi, że

osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona. Jako pełnomocnictwo
Zamawiający uzna również aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. VIII SIWZ,
e) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych w przypadku

ich zaoferowania przez Wykonawcę
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie

oferty w formie elektronicznej.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język

polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Wszystkie wymagane od Wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia

powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert.
7. Wszystkie kartki oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy i kolejno ponumerowane.
8. Pełnomocnictwo składane do oferty winno być podpisane przez osoby upoważnione

(upełnomocnione) do reprezentowania Wykonawcy. Dokument ten Wykonawca może
złożyć w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy bądź
uwierzytelniona przez notariusza.

9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez
osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne
przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.

10. Wymagane w specyfikacji dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę.

11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z
napisem „Zmiana oferty / wycofanie oferty” złożonej w przetargu nieograniczonym na
zadanie pn. „Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych: ulica Smugowa w
Wąchocku oraz droga gminna – łącznik między drogami gminnymi Wielka Wieś
Kopalnia  - Wielka Wieś Betlejem w miejscowości Wielka Wieś oraz dane
Wykonawcy (pełna nazwa i adres).

12. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę
przed upływem terminu składnia ofert.

13. Wymagane jest, aby informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji były opisane i spięte w ofercie w sposób
pozwalający na ich oddzielanie od reszty oferty. Przy braku wyraźnego rozdzielania
dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie
dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne.

14. Wszystkie kartki oferty muszą być trwale połączone i włożone do jednej koperty
zaopatrzonej napisem: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.  Wykonanie  remontu



nawierzchni dróg gminnych: ulica Smugowa w Wąchocku oraz droga gminna –
łącznik między drogami gminnymi Wielka Wieś Kopalnia  - Wielka Wieś Betlejem w
miejscowości Wielka Wieś oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres). Koperta
musi być zaadresowana na  adres Zamawiającego : Gmina Wąchock, ul.
Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock

15. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie w myśl art.
84 ust. 2 ustawy Pzp.

16. W ramach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie ma Prawo zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksy cywilnego.

17. Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu
przedmiotowego postępowania jest prawo polskie.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku,
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, w sekretariacie urzędu – pokój nr 10 do dnia
25.09.2012 r. do godz.1000 .  Wszystkie  oferty  otrzymane  przez  Zamawiającego  po
terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty
Zamawiającemu.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10 dnia 25.09.2012 r.
o godz. 1015 .

4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny.
7. Informacje, których mowa w pkt 5 i 6 Zamawiający przekazuje niezwłocznie

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Ceną ofertową jest cena brutto przedmiotu zamówienia wyrażona w PLN z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku cyfrowo i słownie.

2. Oferta cenowa powinna być sporządzona w oparciu o przedmiar robót, oraz zakres robót
wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych
dokumentacją przetargową.

3. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z
przedmiaru robót w tym również koszty, których w przedmiarze robót nie ujęto w
odrębnych pozycjach - Wykonawca powinien ująć je w cenach jednostkowych pozycji
opisanych w przedmiarze robót. Są to koszty: wszelkich robót przygotowawczych,
porządkowych, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy. Przytoczone
w załączonym przedmiarze robót podstawy katalogowe należy traktować jako
przykładowe.

4. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o przedmiar robót  (załącznik nr 7 )
metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w
przedmiarze robót.

5. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto na wszystkie pozycje wymienione w
przedmiarze ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), następnie mnożąc ceny



jednostkowe  przez liczby jednostek miar określi wartości netto dla wszystkich pozycji
wymienionych w przedmiarze robót.

6. Wszystkie błędy ujawnione w przedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić
Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

7. Cena oferty powinna być obliczona poprzez zsumowanie wartości poszczególnych
pozycji kosztorysu i doliczony podatek VAT.

8. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości
zamówienia.

XVI. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH PRZY
ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie. Wszelkie
rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień
publicznych, na podstawie analizy złożonych dokumentów, tj. w pierwszej kolejności
oceni, czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
a następnie oceni czy oferty nie podlegają odrzuceniu.

2. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym
kryterium: cena – 100 %. Ocena oferty wyrażona jest w punktach.

3. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana zgodnie ze
wzorem:

C = najniższa cena spośród wszystkich rozpatrywanych ofert  x100 pkt
cena oferty badanej

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto za całość
zamówienia, która w sumie uzyska największą ilość punktów spośród ofert nie
odrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w
treści SIWZ.

5. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, a które nie powodują istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.



6. Jeżeli 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 ustawy Pzp, jego oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

7. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w
art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

9. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  ze względu na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.

10. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z
a) wymogami wynikającymi z art. 92 ustawy – Pzp.

11.  Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje chociażby jedna z okoliczności
zawartych w art. 93 ustawy – Pzp.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza
pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 96 i 97 ustawy
Pzp.

2. Protokół z postępowania podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta
i Gminy Wąchock.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię

i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom.

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

4.  Ponadto Zamawiający ogłosi wynik przetargu zamieszczając informacje, o których mowa
w pkt 3 lit. a na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej
http://gmina.wachock.sisco.info.

5. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  w  sposób  określony  w  art.  2
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ustawy Pzp albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,  nie później jednak niż
przed upływem terminu związania ofertą.

7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o
którym mowa w pkt 6, zgodnie z zapisami art. 94 ust.2 ustawy Pzp

8. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) kopie uprawnień budowlanych osób, które będą pełnić funkcje kierownika budowy

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
9. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum,

Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy
na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

10. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
a) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z

członków konsorcjum – lidera do koordynowania czynności związanych z realizacją
umowy,

b) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum za całość podjętych
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

c) oznaczała czas trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia i gwarancji jakości,

d) określała cel gospodarczy obejmujący zakresem przedmiot zamówienia,
e) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z

jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,
f) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie

realizacji zamówienia,
g) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

11. W przypadku gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, Wynagrodzenie należne
Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu zwanego dalej „liderem”, wskazanego
wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca. Wskazanie lidera będzie
określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego załącznik do umowy, w
którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią lidera do
dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego,
na który zapłata ma nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie
obowiązywania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego
zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez lidera fakturą, na
rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób
zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy.

12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.

XIX.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z
postanowieniami SIWZ.



2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian  w projekcie umowy

 i zobowiązuje się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego
zamówienia.

4. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania
tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 6 do SIWZ – „Projekcie
umowy”.

5. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawarte w SIWZ.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych, a w szczególności:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego

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

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

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.



7. Na czynności, o których mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału, nie przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem pkt 3.

8. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od
dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego
wniesienia – jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo
w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i pkt 9 niniejszego rozdziału
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ  Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczących w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

14. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art.
185 ustawy Pzp.

15. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym
(arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

XXI. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH.

1. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia
podwykonawcom części zamówienia.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

3. W przypadku kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia
podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp będą podmiotami
udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do oferty
dokumenty tych podmiotów, wymienione w rozdziale VIII pkt 5 SIWZ.

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 2a - Zobowiązanie innych podmiotów
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 24 ust. 1 ustawy Pzp



Załącznik Nr 4 - Wykaz osób
Załącznik Nr 5 - Wykaz robót budowlanych
Załącznik Nr 6 - Wzór umowy
Załącznik Nr 7 - Przedmiar robót

Wąchock, dnia 07.09.2012 r.
                                                                                                 Zatwierdzam:

       BURMISTRZ

            mgr Jarosław Samela



ZAŁĄCZNIK NR 1

Zamawiający:
                    Gmina Wąchock

        ul. Wielkowiejska 1
         27-215 Wąchock

Formularz oferty

w postępowaniu na zadanie pn. Wykonanie remontu nawierzchni dróg
gminnych: ulica Smugowa w Wąchocku oraz  droga gminna – łącznik
między drogami gminnymi Wielka Wieś Kopalnia – Wielka Wieś Betlejem
w miejscowości Wielka Wieś

Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp. Pełna nazwa
Wykonawcy

Adres
Wykonawcy Nr telefonu i faksu,  NIP, REGON

1.

Osoba umocowana (uprawniona) do reprezentowania Wykonawcy:
Imię i nazwisko

Adres

nr telefonu

nr faksu

adres e-mail

Podstawa umocowania do reprezentowania Wykonawcy
(np. pełnomocnictwo, zaświadczenie z ewidencji

działalności gospodarczej, KRS)

1. Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych: ulica Smugowa w Wąchocku oraz
droga gminna – łącznik między drogami gminnymi Wielka Wieś Kopalnia – Wielka
Wieś Betlejem w miejscowości Wielka Wieś

oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami  zawartymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

netto: …………..……………………… zł
podatek VAT (23%): ………………….. zł
razem brutto: ………………………….. zł

słownie zł: ………………….…………………………………………



2. Oświadczam/oświadczamy, że cena oferty brutto jest ceną ostateczną, w której zostały
uwzględnione wszystkie koszty i składniki niezbędne do zrealizowania zamówienia z
należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

3. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia*.

4. Jestem/jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
5. Zapoznałem/zapoznaliśmy się projektem umowy i przyjmuję/przyjmujemy ten dokument

bez zastrzeżeń.
6. W/w zamówienie zrealizuję/zrealizujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia

17.11.2012 r.
7. Uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty  i

wykonania zamówienia;
8. Na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielam/udzielamy gwarancji: 36 miesięcy

od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych  i podpisania (bez uwag)
protokołu końcowego,

9.  Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
oraz wbudowane materiały zostanie rozszerzona na okres 36 miesięcy, licząc od daty
podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego

10. Zapoznałem/zapoznaliśmy się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia i
uzyskałem/uzyskaliśmy informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

11. Uważam/uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

13. Oświadczam(y), że:
a) zamówienie wykonam/wykonamy samodzielnie*

b) część zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (określić zakres):

Lp. Nazwa części zamówienia
(zakres prac powierzony podwykonawcy) Wartość robót

1.

2.

14. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane poniżej
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*:

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy)
informacji

Strony w ofercie
od Do

1.

2.

15. Oferta zawiera   ………….  kolejno ponumerowanych kartek.



16. Oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz z:
a) …………………………………..
b) ………………………………….
c) …………………………………..
d) ………………………………….
e) …………………………………..

Podpis(y):

Lp. Pełna nazwa
 Wykonawcy

Nazwisko i imię
osoby upoważnionej
do podpisania oferty

w imieniu
Wykonawcy

Podpis osoby
upoważnionej do

podpisania
oferty w imieniu

Wykonawcy

Pieczęć
Wykonawcy

Miejscowość
i data

1.

*niepotrzebne skreślić



ZAŁĄCZNIK NR 2

Zamawiający:
                    Gmina Wąchock

        ul. Wielkowiejska 1
         27-215 Wąchock

Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych  w postępowaniu na zadanie pn.
Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych: ulica Smugowa w
Wąchocku oraz  droga gminna – łącznik między drogami gminnymi Wielka
Wieś Kopalnia – Wielka Wieś Betlejem w miejscowości Wielka Wieś

Wykonawca:

Lp. Pełna nazwa
Wykonawcy

Adres
Wykonawcy Nr telefonu i faksu,  NIP, REGON

1.

Oświadczamy, że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
tj.:

1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. Posiadam(y) wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
3. Dysponuję/dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania przedmiotu zamówienia,
4. Znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji

przedmiotu zamówienia.

Podpis(y):

Lp. Pełna nazwa
 Wykonawcy

Nazwisko i imię
osoby upoważnionej
do podpisania oferty

w imieniu
Wykonawcy

Podpis osoby
upoważnionej do
podpisania oferty

 w imieniu
Wykonawcy

Pieczęć
Wykonawcy

Miejscowość
i data

1.

Uwaga:
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, (niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim 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 nich przy wykonywaniu zamówienia
(zgodnie z załącznikiem 2a do SIWZ).



ZAŁĄCZNIK NR 2a

Zamawiający:
                    Gmina Wąchock

        ul. Wielkowiejska 1
         27-215 Wąchock

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów w postępowaniu na zadanie pn.
Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych: ulica Smugowa w
Wąchocku oraz  droga gminna – łącznik między drogami gminnymi Wielka
Wieś Kopalnia – Wielka Wieś Betlejem w miejscowości Wielka Wieś

Wykonawca:

Lp. Pełna nazwa
Wykonawcy

Adres
Wykonawcy Nr telefonu i faksu,  NIP, REGON

1.

Podmiot oddający do dyspozycji niezbędne zasoby:

Lp. Pełna nazwa
Podmiotu

Adres
Podmiotu Nr telefonu i faksu,  NIP, REGON

1.

Zobowiązuję/zobowiązujemy się do oddania na rzecz Wykonawcy tj.
…………………………………………………………………………………..………………

(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)
do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia: ……………………………………….………………………….…
…………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………

(wymienić zasoby do realizacji zamówienia, sposób, zakres, okres oraz
zasady udostępnienia zasobów (np. podwykonawca))

…………………………,  ……………………
               (miejscowość)                         (data)



.…………………………………………….
                                                                 (podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej

do złożenia podpisu w imieniu podmiotu
oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby)

Podpis(y):

Lp. Pełna nazwa
 Wykonawcy

Nazwisko i imię
osoby upoważnionej
do podpisania oferty

w imieniu
Wykonawcy

Podpis osoby
upoważnionej do
podpisania oferty

 w imieniu
Wykonawcy

Pieczęć
Wykonawcy

Miejscowość
i data

1.



ZAŁĄCZNIK NR 3

Zamawiający:
                    Gmina Wąchock

        ul. Wielkowiejska 1
         27-215 Wąchock

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych w postępowaniu na zadanie pn.
Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych: ulica Smugowa w
Wąchocku oraz  droga gminna – łącznik między drogami gminnymi Wielka
Wieś Kopalnia – Wielka Wieś Betlejem w miejscowości Wielka Wieś

Wykonawca:

Lp. Pełna nazwa
Wykonawcy

Adres
Wykonawcy Nr telefonu i faksu,  NIP, REGON

1.

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oświadczam/oświadczamy, że nie podlegam/podlegamy wykluczeniu z postępowania  z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Podpis(y):

Lp. Pełna nazwa
 Wykonawcy

Nazwisko i imię
osoby upoważnionej
do podpisania oferty

w imieniu
Wykonawcy

Podpis osoby
upoważnionej do
podpisania oferty

 w imieniu
Wykonawcy

Pieczęć
Wykonawcy

Miejscowość
i data

1.



ZAŁĄCZNIK NR 4

Zamawiający:
                    Gmina Wąchock

        ul. Wielkowiejska 1
         27-215 Wąchock

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości

lub kierowanie robotami budowlanymi
w postępowaniu na zadanie pn. Wykonanie remontu nawierzchni dróg
gminnych: ulica Smugowa w Wąchocku oraz  droga gminna – łącznik
między drogami gminnymi Wielka Wieś Kopalnia – Wielka Wieś Betlejem
w miejscowości Wielka Wieś

Wykonawca:

Lp. Pełna nazwa
Wykonawcy

Adres
Wykonawcy Nr telefonu i faksu,  NIP, REGON

1.

Oświadczam, że przy realizacji przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć niżej
wymienione osoby:

Imię i Nazwisko osoby,
która będzie pełnić
funkcje kierownika

budowy ze wskazaniem
czy dysponuje czy będzie

dysponował nw. osobą

Stanowisko
Uprawnienia

oraz nazwa organu,
 który je wydał

Informacje na temat kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych czynności

dysponuję/
będę dysponował*

kierownik budowy Nr ...

*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE
Oświadczam/y, że osoba, która została wymieniona w wykazie (załącznik nr 4 do SIWZ)
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz posiada wymagane uprawnienia, tj.
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej
umożliwiające kierowanie robotami  objętymi przedmiotem zamówienia.



Podpis(y):

Lp. Pełna nazwa
 Wykonawcy

Nazwisko i imię
osoby upoważnionej
do podpisania oferty

w imieniu
Wykonawcy

Podpis osoby
upoważnionej do
podpisania oferty

 w imieniu
Wykonawcy

Pieczęć
Wykonawcy

Miejscowość
i data

1.

Uwaga:
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z regulacji art.26 ust. 2b ustawy i będzie polegać 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 to w takiej sytuacji 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. Należy wypełnić załącznik nr 2a do specyfikacji.



ZAŁĄCZNIK NR 5

Zamawiający:
                    Gmina Wąchock

        ul. Wielkowiejska 1
         27-215 Wąchock

Wykaz robót budowlanych
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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

w postępowaniu na zadanie pn. Wykonanie remontu nawierzchni dróg
gminnych: ulica Smugowa w Wąchocku oraz  droga gminna – łącznik
między drogami gminnymi Wielka Wieś Kopalnia – Wielka Wieś Betlejem
w miejscowości Wielka Wieś

Wykonawca:

Lp. Pełna nazwa
Wykonawcy

Adres
Wykonawcy Nr telefonu i faksu,  NIP, REGON

1.

Oświadczam/oświadczamy, że posiadamy wymaganą przez Zamawiającego wiedzę i
doświadczenie w wykonywaniu robót  w  zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót o
podobnym charakterze z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączamy  dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.



Lp.
Nazwa zamówienia, miejsce realizacji

robót, opis rodzaju i zakresu robót
Całkowita wartość

brutto roboty
budowlanej w PLN

Termin wykonania
od …….
do …….

(dd/mm/rrrr)

Nazwa i adres inwestora

Podpis(y):

Lp. Pełna nazwa
 wykonawcy

Nazwisko i imię
osoby upoważnionej
do podpisania oferty

w imieniu
Wykonawcy

Podpis osoby
upoważnionej do
podpisania oferty

 w imieniu
Wykonawcy

Pieczęć
Wykonawcy

Miejscowość
i data

1.

Uwaga:
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z regulacji art.26 ust. 2b ustawy i będzie polegać 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 to w takiej sytuacji 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. Należy wypełnić załącznik nr 2a do specyfikacji.



ZAŁĄCZNIK NR 6

Wzór umowy

w postępowaniu na zadanie pn.
Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych: ulica Smugowa w
Wąchocku oraz  droga gminna – łącznik między drogami gminnymi Wielka
Wieś Kopalnia – Wielka Wieś Betlejem w miejscowości Wielka Wieś

U M O W A   Nr BGK  …../2012/PROJEKT

              zawarta w dniu …………… r. w Wąchocku  pomiędzy:

Gminą Wąchock,

mającą siedzibę w  ul.  Wielkowiejska  1  ,  27-215  Wąchock,  zwaną w  dalszej  części  umowy
ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działa:

Burmistrz – mgr Jarosław Samela.
a

……………………………………………………………………………….

mającym siedzibę  w ............................ ul. ……………………………………

wpisanym do:

1/  ewidencji działalności gospodarczej pod nr ………………………………
prowadzonym przez ……………………………………………………………
2/ Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……………………………………
3/ posiadającym NIP ………………………………………………………….
zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) - została
zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy.

Przedmiotem niniejszej umowy jest:



1.  Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych: ulica Smugowa w Wąchocku oraz
droga gminna – łącznik między drogami gminnymi Wielka Wieś Kopalnia – Wielka Wieś
Betlejem w miejscowości Wielka Wieś

2.  Szczegółowy  opis  przedmiotu  umowy  opisany  został w  SIWZ  oraz
w przedmiarze robót.

3. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pełnego zakresu robót
obejmujących przedmiot umowy.

4. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi
normami, i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu,
bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2.

Termin realizacji.

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia
17.11.2012 r.

2. Termin ustalony w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień
wynikających z:

2.1. okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymania robót przez Zamawiającego,

2.2. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie
(prowadzenie) robót budowlanych, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi być
potwierdzony przez Zamawiającego,

2.3. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mającej bezpośredni wpływ na
terminowość wykonania robót,

2.4. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności,

2.5. wystąpienia  robót  dodatkowych,  które  nie  zostały  ujęte  w   §  7  ust.  2  niniejszej
umowy, a które są konieczne do wykonania w/w zamówienia.

2.6. konieczności wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej,

2.7. wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym
kolizji, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia w terminie umownym,

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalają nowe
terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia  realizacji
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu
będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez i zaakceptowane przez
Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.1.
Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne, typowe dla
danej pory roku i miesiąca lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu
niniejszej umowy.

4. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia
terminu wykonania robót tempo robót  według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe
ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla
przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami
obciążają Wykonawcę.

5. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn
nie leżących po stronie Wykonawcy.



6. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia
Zamawiającemu przez Wykonawcę, gotowości do odbioru przedmiotu umowy, wraz z
przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego.

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy
3. Odbiór przedmiotu umowy, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy.

1. Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postawieniami
dokumentów składających się na umowę, oraz aktualnie obowiązującymi normami,
przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. Za jakość robót
odpowiada Wykonawca.

2. Ustanowienie kierowników: budowy który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane
określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz strzeżenie mienia
znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa
realizacji robót. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany
zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny  i
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót. Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

4. Zawiadamianie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających
zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez przedstawiciela
Zamawiającego, niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania
odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami
badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów oraz innych
dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów.

6. Utrzymanie w czasie realizacji robót terenu budowy, z dążeniem do minimalizacji
przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

7. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich
wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy.

8. Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą
materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do
zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

9. Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach lub materiałach powstałych
w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich
powstania.

10. Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad  w okresie gwarancji i rękojmi.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części  bądź
urządzeń – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny.



12. Zabezpieczenie dróg i ścieżek prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może
spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i
sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach i ścieżkach.

13. Sprzątanie na bieżąco dróg i ścieżek z zanieczyszczeń powstałych podczas jazdy i pracy
sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w
przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę.

14. W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do
naprawienia wyrządzonej szkody.

15. Uporządkowanie terenu budowy jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub
użytkowanych  przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia robót i przekazanie go po
zakończeniu robót Zamawiającemu w terminie określonym w § 2.

16. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami SIWZ.
17. Wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób aby nie zakłócać w

stopniu większym niż jest to niezbędne interesów osób trzecich.
18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności

prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy przy realizacji zamówienia.

19. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich powstałe w
związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

20. Opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w formie pisemnej, w tym
opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie ich Zamawiającemu
w terminie określonym § 2.

§ 5.

Podwykonawcy.

Jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamówienie wykona sam wówczas treść § 5
będzie brzmiała: „Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona roboty stanowiące
przedmiot zamówienia sam, bez udziału podwykonawców”.

1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca może
zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez
podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań
wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty
podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających
z art. 6471 kodeksu cywilnego.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami nn. umowy i
przepisami obowiązującego prawa.

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawców.

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z
odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku zawarcia umowy z
podwykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiającego w następującym trybie:
4.1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy z

podwykonawcą,



4.2. w terminie 14 dni od przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli na
piśmie zgody na zawarcie umowy albo – podając uzasadnienie – zgłosi sprzeciw lub
zastrzeżenia do projektu umowy,

4.3. zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do
projektu umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody,

4.4. w przypadku odmowy określonej w pkt. 4.3, Wykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia
lub uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

5. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone na
piśmie i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z podwykonawcą niezwłocznie,
lecz nie później niż do 7 dni od daty jej zawarcia

6. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami powinna zawierać
postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie
umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia niniejszego
paragrafu stosuje się odpowiednio.

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały
wyłącznie Wykonawcę.

8. Umowa z podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli w
terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o
zatwierdzenie, Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy.

9. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami.

10. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawców takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia
lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania
usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców,
którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych
skarg.

11. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
11.1. zakresu robót przewidzianego do wykonania,
11.2. terminów realizacji,
11.3. wynagrodzenia i terminów płatności,
11.4. rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia
należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z
Podwykonawcą.

13. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w
całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się
z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie
art. 647 § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez
Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót,
Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

14. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej
Wykonawcy.

15. Zapłata należna Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu
i pozytywnym odbiorze robót oraz po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę



oświadczeń wszystkich Podwykonawców o tym, że Wykonawca uregulował wobec nich
wszelkie należności z tytułu realizacji zleconych robót i w związku z tym zrzekają się oni
z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

§ 6.

Odbiory.

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1.1. odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.
1.2. odbiór końcowy.

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez
przedstawiciela Zamawiającego.

3. Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu
zamówienia objętego niniejszą umową.

4. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do14 dni od daty pisemnego zgłoszenia  (złożenia
wniosku) przez Wykonawcę zakończenia całości robót  oraz złożenia przez Wykonawcę
kompletnych dokumentów odbiorowych  tzw. operatu kolaudacyjnego, który powinien się
składać m. in. z:
4.1. wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów,
4.2. wymaganych dokumentów, protokółów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez

Wykonawcę sprawdzeń, badań,
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do

kompletności prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcą
wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót.

6. Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych zostanie stwierdzona w
protokole odbioru końcowego, który dla swej ważności i skuteczności wymaga podpisów
obu stron.

7. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia
Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy
wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej  w tym atestów, świadectw,
certyfikatów, gwarancji na wbudowywane materiały, badań, opinii, ekspertyz itp., jeśli są
wymagane.

8. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego
9. Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad z

tytułu rękojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nadające się

do natychmiastowego usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu
usunięcia ich przez Wykonawcę.

11. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego robót
jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynności odbiorowe będą
kontynuowane po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia tych wad.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nie nadające
się do usunięcia, to Zamawiający może – jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

13. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane
niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź



wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają
Wykonawcę.
W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 7.

Wynagrodzenie i rozliczenie przedmiotu umowy.

1. Wartość zamówienia strony ustalają na:
Cenę brutto: ……………………………………. zł
(słownie: ……………………………………………)
w tym:
podatek VAT w wysokości ……… %, co stanowi kwotę ………………….. zł
(słownie: ……………………………………………)

2. Kwota przedstawiona w § 7 punkt 1 obejmuje wynagrodzenie za wykonanie remontu
nawierzchni drogi gminnej ulicy Smugowej w Wąchocku o wartości  …………….. .. zł
brutto  (słownie: ………………………………………………………). W kwocie brutto
zawarty jest podatek VAT w wysokości ………… %, co stanowi kwotę ……………….
zł. (słownie: ……………………………………………………………..) oraz za
wykonanie remontu drogi gminnej łącznik między drogami gminnymi Wielka Wieś
Kopalnia – Wielka Wieś Betlejem w miejscowości Wielka Wieś o wartości
……………… zł brutto (słownie: …………………………………………). W kwocie
brutto zawarty jest podatek VAT w wysokości ……………. %, co stanowi kwotę
………….  zł (słownie: …………………………………………………………….)

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach ww. wynagrodzenia przedmiotu
umowy w pełnym zakresie wynikającym  z przedmiaru robót. Wynagrodzenie zawiera
ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty
związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz
inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

4. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

5. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi kosztorysem zamiennym, na podstawie
wskaźników cenowych ujętych w kosztorysie ofertowym, w oparciu o przedstawiony
przez Wykonawcę i sprawdzony przez przedstawiciela Zamawiającego obmiar robót. W
przypadku niewykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu
ofertowego, Zamawiający pomniejszy odpowiednio przy końcowym rozliczeniu kwotę
należności określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość rezygnacji  z części robót objętych zamówieniem i wykonania robót
zamiennych.

6. W przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarze robót (tzn. takie,
których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu), a konieczne do
wykonania zamówienia, roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego; kosztorysy
te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
6.1. ceny jednostkowe zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego,
6.2. w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu

o zapisy w ppkt 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów
SEKOCENBUD (średnie ceny i stawki dla Województwa Świętokrzyskiego) za
okres ich wbudowania, podstawą do określenia będą odpowiednie pozycje KNR; w



przypadku ich braku zastosowane zostaną  pozycje KNNR, a następnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

7. W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi
konieczność wykonania tzw. robót dodatkowych, czyli robót nie przewidzianych w ust. 2
niniejszego paragrafu, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia rozpoczęcie
wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokółu konieczności,
potwierdzonego przez samego Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokółu konieczności
przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.

8. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktur VAT. Numer NIP Wykonawcy …………………….

10. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi w formie wypłaty
wynagrodzenia na podstawie fakty końcowej wystawionej przez Wykonawcę oraz
przedstawieniu końcowego protokołu odbioru robót zatwierdzonego przez
Zamawiającego.

11. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z
zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

12. Za nieterminowe płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
13. Zamawiający tj. Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, upoważnia

Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego i oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 664-19-85-659.

14. Niewywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawców skutkować będzie
wstrzymaniem płatności Wykonawcy.

15. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za fakturę zostanie pomniejszona o wysokość
kar umownych ustaloną o zapisy umieszczone w § 10 umowy.

§ 8.

Reprezentacja.

1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują:
1.1. ….………………………………………………………….
1.2. ……………………………………………………………..
1.3. ……………………………………………………………..

2. W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentują:
2.1. ……………………………………………………………..
2.2. ……………………………………………………………..
2.3. ……………………………………………………………..



§ 9.

Gwarancja oraz rękojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres
36 miesięcy. Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy.

2. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty
zakończenia przedmiotu umowy.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z
ofertą i przepisami kodeksu cywilnego.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek
w uzgodnionym przez strony terminie. W razie uchylania się przez Wykonawcę od w/w
obowiązków, w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiającego okres gwarancji zostanie przedłużony o czas
naprawy.

5. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być winny być usunięte
niezwłocznie.

6. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one:
6.1. w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze

specyfikacją,
6.2. w wyniku niewywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z

warunków umowy.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, to

Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt
usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.

8. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji
i rękojmi Zamawiający dokona odbioru ostatecznego.

9. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od
dnia upływu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 10.

Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1.1. w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, z winy

Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ofertowego (cena ofertowa brutto) za
każdy dzień zwłoki,

1.2. w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w
okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2%
wynagrodzenia ofertowego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

1.3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie
wywiązanie się Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia ofertowego (cena ofertowa brutto),

1.4. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia
przez Wykonawcę warunków umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 20% wynagrodzenia ofertowego brutto.



2. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót i z
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.

3. Dochodzenie  kar  pieniężnych  z  tytułu  zwłoki,  ustalone  za  każdy  dzień zwłoki,  staje  się
wymagalne:
3.1. za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu,
3.2. za każdy następny dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

4. Kary umowne będą potrącane z faktur Wykonawcy.
5. Kary, o których mowa w ust. 4 będą potrącane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami

ogólnymi kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11.

Odstąpienie od umowy.

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje warunków
umowy. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

2. W wymienionym w ust. 1 przypadku Wykonawcy przysługuje prawo do zakończenia
robót w terminie 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego na piśmie.

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może
nastąpić, gdy Wykonawca:
3.1. zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres

14 dni,
3.2. bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął lub w przypadku ich wstrzymania przez

Zamawiającego nie podjął ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o
wznowieniu realizacji od Zamawiającego,

3.3. wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zamian sposobu wykonania w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

3.4. nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji terminów poszczególnych
elementów robót lub jeśli stopień zaawansowania robót w ocenie Zamawiającego
będzie wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony, a także w następujących
przypadkach:

3.5. likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu  połączenia lub
reorganizacji,

3.6. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym
wykonane przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

5. W przypadkach wymienionych w  § 11 ust. 3 Zamawiający może, po uprzedzeniu
Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy, nie zwalniając Wykonawcy z
odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację robót osobie
trzeciej.



6. Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcą może
wykorzystać w celu realizacji robót, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy.

7. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w § 11 ust. 3 Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

8. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty,
zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy na koszt własny w możliwie
najkrótszym terminie.

9. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
9.1. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale

Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według
stanu na dzień odstąpienia,

9.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy.

9.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, urządzeń, które mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy,

9.4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót  przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za
które Wykonawca nie odpowiada.

10.  Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest do:
10.1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
10.2. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12.

Zmiany umowy.

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła
następujących zdarzeń:
1.1. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
1.2. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,

których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez strony,

1.3. wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba,
ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od
Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy;
przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób,
spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w
specyfikacji,

1.4. zmiany podwykonawcy, który – zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień
publicznych – będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji



zamówienia; w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować
innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone
przez Zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych
oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. VIII SIWZ,

1.5. zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36 ust. 4 Prawa zamówień
publicznych, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 5 niniejszej
umowy,

1.6. wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający
uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca jest
obowiązany dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert
warunki określone w SIWZ w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia
wniosku Zamawiającego.

1.7. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) konieczności wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej.
b) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem

podstawowym oraz uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego,
w określonym terminie umownym

c) wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym
kolizji, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia w terminie umownym,

d) wystąpienie tzw. „siły wyższej”,
e) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych

zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką
budowlaną,

f) zaistnienie okoliczności wskazanych w pkt. 1.7 musi zostać zaakceptowane przez
Zamawiającego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki
atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła
organizacja robót nie uzasadniają zmian umowy.

1.8. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia,
c)  jeżeli dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne będzie

wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót lub wykonanie  robót
dodatkowych.

2. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę do
zaniechania robót lub wykonania robót zamiennych lub wykonania robót dodatkowych
oraz zawiązanej z tymi okolicznościami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowić
może jedynie protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę, Kierownika budowy,
Zamawiającego, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót ujętych
w przedmiarze jest niemożliwe lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie  robót
zamiennych  lub robót dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej.

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

4.  Nie stanowią zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
4.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy  (np.

zmiana nr rachunku bankowego),
4.2. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony,



4.3. utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy, w   każdym
takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w
danym czasie aktów prawa,

4.4. powyższe zmiany dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia
danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

5.  Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych
terminów z powodu „siły wyższej”, to mają one prawo do wnioskowania o przesunięcie
terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

6. Jako „siły wyższe” uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy
transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające
istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży
poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

7. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni
o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz
odpowiednimi dowodami i wnioskami.

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem ust. 4.

§ 13.

Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
późn. zm.) ; ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z późn. zm.); ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964
r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie
stanowią inaczej.

§ 14.

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

2. Oferta Wykonawcy oraz  SIWZ wraz z załącznikami stanowią integralną część niniejszej
umowy.

           Zamawiający:                                                            Wykonawca:


