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BGK.271.5. 2013

Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1

27-215 W chock

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego

 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto ci mniejszej ni  kwoty okre lone
 w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie

publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.)

na realizacj  zadania pn.:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WYMYS ÓW –
RATAJE NR 0580T W MIEJSCOWO CI RATAJE

ORAZ REMONT SKRZY OWANIA DROGI
GMINNEJ WYMYS ÓW – RATAJE NR 0580T

Z DROG  POWIATOW  NR 0582T
CHOCK – SIEKIERNO - LE NA
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ CEGO:

Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1

27-215 W chock
Tel. (41)-27-36-130
Fax. (41)-27-36-159

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759  z pó n. zm.) zwan  dalej „Ustaw  Pzp lub
„Pzp” oraz aktów wykonawczych do ustawy

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T w miejscowo ci
Rataje oraz Remont skrzy owania drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr
0580T z drog  powiatow  nr 0582T W chock – Siekierno – Le na w
miejscowo ci Rataje.

Kody robót wg CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne.
45232452-5 Roboty odwadniaj ce
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uk adania chodników i asfaltowania.
45232451-8 Roboty odwadniaj ce i nawierzchniowe
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych.

1.1 D ugo  odcinka drogi do przebudowania w ramach zadania pn: Przebudowa drogi gminnej
Wymys ów  Rataje nr 0580T w miejscowo ci Rataje wynosi 493 m, szeroko  drogi - 4,5 m.
Przedmiotem zamówienia jest:
- frezowanie istniej cej nawierzchni bitumicznej
- rozbiórka istniej cej podbudowy z kruszywa
- wykonanie warstwy odcinaj cej z piasku gr. 10 cm
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 8 cm
- wykonanie warstwy wi cej z mieszanki mineralno bitumicznej o gr. 6 cm
- wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej o gr. 5 cm

  Odwodnienie
- zastosowano powierzchniowe odwodnienie przebudowywanej drogi. Woda z nawierzchni b dzie
odprowadzana poprzez istniej cy rów, który zostanie oczyszczony i wyprofilowany. Przepusty
pod zjazdami indywidualnymi zostan  wymienione na przepusty z prefabrykowanych elementów
elbetowych skrzynkowych.
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Pobocza
- po stronie lewej i prawej zostan  wykonane pobocza umocnione (destrukt skropiony emulsj
asfaltow  i grysami) o szeroko ci 0,75 cm.

Zjazdy
- nawierzchnia zjazdów b dzie wykonana z destruktu skropionego emulsj  asfaltow  i grysami.
1.2 Powierzchnia remontowanego skrzy owania w ramach zadania pn.: Remont skrzy owania
drogi gminnej Wymys ów Rataje nr 0580T z drog  powiatow  nr 0582T W chock - Siekierno -
Le na w miejscowo ci Rataje wynosi 25 m2.
Przedmiotem zamówienia jest:
- frezowanie istniej cej nawierzchni bitumicznej
- rozbiórka istniej cej podbudowy z kruszywa
- wykonanie warstwy odcinaj cej z piasku gr. 10 cm
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 8 cm
- wykonanie warstwy wi cej z mieszanki mineralno bitumicznej o gr. 6 cm
- wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej o gr. 5 cm

Odwodnienie
- istniej cy przepust pod drog  powiatow  zostanie przebudowany

Pobocza
- po stronie lewej i prawej zostan  wykonane pobocza umocnione (destrukt skropiony emulsj
asfaltow  i grysami) o szeroko ci 0,75 cm.
Szczegó owy zakres robót zosta  okre lony w warunkach technicznych, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót stanowi cym za cznik nr 8
niniejszej specyfikacji.
2. Wymagania Zamawiaj cego.

2.1 Wszelkie prace obj te przedmiotem zamówienia nale y wykonywa  zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zaleceniami Zamawiaj cego.

2.2 Wykonawca winien zapozna  si  z terenem budowy specyfikacj  techniczn  wykonania
i odbioru robót i  przedmiarem robót oraz wnie  ewentualne uwagi na etapie i w terminie
og oszenia przetargu.

2.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych prac, za prawid owe oznakowanie
robót oraz bezpiecze stwo w trakcie prowadzenia robót.

2.4 Zastosowany sprz t do wykonania przedmiotu zamówienia powinien gwarantowa
wykonanie prac zapewniaj c dobr  jako  i bezpiecze stwo.

2.5 Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno  prawn  i finansow  za zniszczenie w asno ci
prywatnej, samorz dowej i pa stwowej spowodowane dzia aniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy przy realizacji zamówienia.

2.6 Wykonawca urz dzi zaplecze budowy we w asnym zakresie i poniesie koszty z tym
zwi zane.

2.7 Wykonawca jest obowi zany do utrzymania adu i porz dku na terenie prowadzenia robót,
a po ich zako czeniu pozostawienia ca ego terenu czystego i nadaj cego si  do

ytkowania.

IV. INFORMACJE DOTYCZACE OFERT WARIANTOWYCH
 CZ CIOWYCH ORAZ UMOWY RAMOWEJ

Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych, cz ciowych oraz nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej.
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V. INFORMACJE DOTYCZ CE ZAMÓWIE  UZUPE NIAJ CYCH.

Zamawiaj cy nie przewiduje udzielania zamówie  uzupe niaj cych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiaj cy wymaga, aby ca y przedmiot zamówienia zosta  zrealizowany w terminie:
do dnia 21.10. 2013 roku.

2. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje si  dzie  pisemnego zg oszenia Zamawiaj cemu
przez Wykonawc  gotowo ci do odbioru ko cowego przedmiotu umowy wraz z przekazaniem
pe nej dokumentacji odbiorowej w tym, atestów, wiadectw, certyfikatów, gwarancji na
wbudowywane materia y, bada , opinii, ekspertyz itp., je li s  wymagane.

VII. WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPE NIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mog  si  ubiega  Wykonawcy, którzy:
1. Spe niaj  warunki udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

dotycz ce:

1.1. Posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno  je eli
przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku:
Zamawiaj cy nie precyzuje wymaga  w tym zakresie.
Ocena spe niania tego warunku zostanie dokonana na podstawie o wiadczenia
wymienionego w rozdziale VIII punkt 1 SIWZ (Za cznik Nr 2 do SIWZ);

1.2. Posiadania wiedzy i do wiadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku:
 Zamawiaj cy uzna warunek za spe niony, je eli Wykonawca wyka e, e wykona
w okresie ostatnich pi ciu lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres
prowadzenia dzia alno ci jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia
polegaj ce na budowie lub przebudowie drogi  o d ugo ci co najmniej 500 m i warto ci
nie mniejszej ni  350000 z  brutto wykonane w sposób nale yty zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawid owo uko czone.
Ocena spe niania tego warunku zostanie dokonana na podstawie o wiadcze
wymienionych w rozdz. VIII punkt 2 ppkt 2.1 SIWZ

1.3. Dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku:
Zamawiaj cy uzna ten warunek za spe niony, je eli Wykonawca wyka e, e dysponuje co
najmniej:
- jedn  osob , która b dzie pe ni  funkcj  kierownika budowy, posiadaj  uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalno ci  drogowej bez ogranicze
Ocena spe niania tego warunku zostanie dokonana na podstawie o wiadcze
i dokumentów wymienionych w rozdz. VIII pkt. 3 ppkt 3.1 i ppkt 3.2 SIWZ.
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1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej niezb dnej do realizacji przedmiotu zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku:
Zamawiaj cy nie precyzuje wymaga  w tym zakresie.
Ocena spe niania tego warunku zostanie dokonana na podstawie o wiadczenia
wymienionego w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ

Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca mo e polega  na wiedzy i do wiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach finansowych
innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni  Zamawiaj cemu, i  b dzie
dysponowa  zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c
w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. Spe niaj  warunek udzia u w post powaniu dotycz cy braku podstaw do wykluczenia
z post powania o udzielenie zamówienia publicznego w okoliczno ciach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku:
Ocena spe niania tego warunku, zostanie dokonana na podstawie o wiadczenia o braku
podstaw do wykluczenia, wskazanego w rozdz. VIII pkt. 4 ppkt 4.1 oraz dokumentu
wskazanego w rozdz. VIII pkt. 4 ppkt 4.2 SIWZ.

Uwaga:
Wykonawca zobowi zany jest wykaza  spe nianie warunków, o których mowa w niniejszym
rozdziale – nie pó niej ni  na dzie  sk adania ofert.

3. Ocena spe nienia warunków udzia u w post powaniu zostanie dokonana w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i o wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj cego
i podanych w SIWZ) do czonych do oferty, wg formu y „spe nia”/„nie spe nia”. Z tre ci
za czonych dokumentów i o wiadcze  musi wynika  jednoznacznie, e Wykonawca spe nia
wy ej wymienione warunki.

4. Zamawiaj cy wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówie  publicznych
Wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie z yli o wiadcze  i dokumentów
potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu lub nie z yli
pe nomocnictw, lub którzy z yli dokumenty zawieraj ce b dy, do ich z enia
w wyznaczonym terminie chyba, e mimo ich z enia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne by oby uniewa nienie post powania. Z one na wezwanie Zamawiaj cego

wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza  spe nianie przez Wykonawc  warunków
udzia u w post powaniu oraz spe nianie przez oferowane dostawy, us ugi lub roboty
budowlane wymaga  okre lonych przez Zamawiaj cego, nie pó niej ni  w dniu, w którym
up yn  termin sk adania ofert.

5. Zamawiaj cy mo e wezwa  Wykonawców w okre lonym przez siebie terminie do z enia
wyja nie , w przypadku zaistnienia w tpliwo ci co do tre ci z onych dokumentów
i o wiadcze .

6. Niespe nienie cho by jednego z powy szych warunków udzia u w post powaniu b dzie
skutkowa  wykluczeniem Wykonawcy z post powania. Ofert  Wykonawcy wykluczonego
z post powania uznaje si  za odrzucon .
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VIII. WYKAZ O WIADCZE  I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ
DOSTARCZY  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPE NIENIA WARUNKÓW UDZIA U W POSTEPOWANIU

1. wiadczenia oraz dokumenty wymagane w celu oceny spe niania przez Wykonawc
warunków udzia u w post powaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 Pzp:

1.1 wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, o którym mowa w    art. 22
ust. 1 Pzp (za cznik nr 2 do SIWZ).

  Wymagana forma dokumentu – orygina .
1.2 Wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych  w zakresie niezb dnym do wykazania

spe nienia warunku wiedzy i do wiadczenia okre lonego w rozdz. VII pkt 1.2 SIWZ,
wykonanych w ci gu ostatnich pi ciu lat przed up ywem terminu sk adania ofert, je eli okres
prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, warto ci,
daty i miejsca wykonania (nale y wype ni  za cznik nr 6 do SIWZ).

Wymagana forma dokumentu - orygina
Dowody potwierdzaj ce, e roboty budowlane wykazane w za czniku nr 6 zosta y wykonane
w sposób nale yty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone
Dowodami, o których powy ej mowa s : po wiadczenie lub inne dokumenty (np.
bezusterkowy protokó  odbioru ko cowego lub referencje) w przypadku je eli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyska  po wiadczenia.
Wymagana forma dokumentu – orygina  lub kopia po wiadczona „za zgodno
z orygina em”.

1.3 Wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, o których mowa
w rozdz. VII ppkt 1.3 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
niezb dnych do jego wykonania, a tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci na
formularzu zgodnym ze wzorem stanowi cym za cznik nr 5 SIWZ. Do oferty nale y
za czy  informacj  o podstawie do dysponowania tymi osobami na za czniku nr 5 do
SIWZ.
Wymagana forma dokumentu - orygina

1.4 wiadczenie, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj
wymagane uprawnienia, je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie , wg
wzoru okre lonego w za czniku nr 5 do SIWZ
Wymagana forma dokumentu – orygina .

2. Dokumenty i o wiadczenia potwierdzaj ce brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z powodu niespe nienia warunków, o którym mowa w rozdz. VII ppkt 2 SIWZ:
2.1. wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (za cznik nr 3 do SIWZ).

Wymagana forma dokumentu – orygina .
2.2. Aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru  lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu  o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania
ofert.
Wymagana forma dokumentu – orygina  lub kopia po wiadczona „za zgodno
z orygina em”.

2.3. Aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce, e
Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków lub za wiadczenie, e uzyska
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci
lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu – wystawione nie
wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert.
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Wymagana forma dokumentu – orygina  lub kopia po wiadczona „za zgodno
z orygina em”.

2.4. Aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e Wykonawca nie zalega
z op acaniem sk adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenie, e
uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych

atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu – wystawione
nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert.
Wymagana forma dokumentu – orygina  lub kopia po wiadczona „za zgodno
z orygina em”.

2.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8  ustawy Pzp wystawiona nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem
terminu sk adania ofert.
Wymagana forma dokumentu – orygina  lub kopia po wiadczona „za zgodno
z orygina em”.

2.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie okre lonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 wystawiona nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert.
Wymagana forma dokumentu orygina  lub kopia po wiadczona „za zgodno
z orygina em”.

2.7. Aktualn  informacj   z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie okre lonym w art. 24
ust.1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem
terminu sk adania ofert.
Wymagana forma dokumentu – orygina  lub kopia po wiadczona „za zgodno
z orygina em”.

3. Dokument wymagany w celu wykazania przez Wykonawc  braku podstaw do wykluczenia
z post powania o udzielenie zamówienia, w okoliczno ciach o których mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 Pzp (wykonawca/ ka dy podmiot musi z  jeden z poni  szych dokumentów):
3.1.  Lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej w rozumieniu ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z pó n.
zm.) wg wzoru okre lonego w za czniku nr 4 do SIWZ.
albo

3.2. Informacja o tym, e Wykonawca nie nale y do grupy kapita owej – wg wzoru
okre lonego w za czniku nr 4a do SIWZ
Wymagana forma dokumentów - orygina

4. Je eli Wykonawca polega na wiedzy i do wiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów, (niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi
stosunków) zobowi zany jest udowodni  Zamawiaj cemu, i  b dzie dysponowa  zasobami
niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne
zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wzór zobowi zania stanowi za cznik nr 2a
do SIWZ).
Wymagana forma dokumentu – orygina .

5. Je eli Wykonawca, wskazuj c spe nienie warunków , o których mowa  w rozdz. VII ppkt 1.2,
1.3, 1.4 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w pkt 4,
a podmioty te b  bra y udzia   w realizacji cz ci zamówienia, Zamawiaj cy da od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w rozdz. VIII w pkt 2.

6. Je eli, w przypadku Wykonawcy maj cego siedzib  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, maj  miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca sk ada w odniesieniu do
nich za wiadczenie w ciwego organu s dowego albo administracyjnego miejsca
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zamieszkania dotycz ce niekaralno ci tych osób w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1
pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu
sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu albo sk adania ofert, z tym e
w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si  takich za wiadcze  –
zast puje si  je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie z one przed notariuszem,

ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

7. Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ:
7.1. pkt 2.2-2.4 i 2.6 – sk ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma

siedzib  lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e:
a) nie otwarto jego likwidacji ani og oszono jego upad ci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne

i zdrowotne albo e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji

ciwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zamówienie,

7.2. pkt 2.5 i 2.7 – sk ada za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie
okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.

8. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 7.1 lit. a i c oraz pkt 7.2, powinny by
wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert. Dokument,
o którym mowa w rozdz. VIII pkt 7.1 lit. b, powinien by  wystawiony nie wcze niej ni  3
miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert.
Wymagana forma dokumentów sk adanych przez podmioty zagraniczne – orygina  lub kopia
po wiadczona „za zgodno  z orygina em”.

9.  Je eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib  lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si  dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII pkt 7
SIWZ, zast puje si  je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie, w którym okre la si  tak e
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, z one przed w ciwym organem

dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby  lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib
lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis rozdz. VIII pkt 8 SIWZ stosuje si
odpowiednio.

10. Pe nomocnictwo okre laj ce jego zakres w przypadku, gdy Wykonawc  reprezentuje
pe nomocnik.
Wymagana forma dokumentu orygina  lub kopia po wiadczona  przez notariusza.

11. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Pzp Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si
o udzielenie zamówienia sk adaj c nast puj ce dokumenty:
11.1. Ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia sk ada

oddzielnie dokumenty wymienione w pkt 2 niniejszego rozdzia u.
11.2. Pe nomocnictwo do reprezentowania post powaniu o udzielenie zamówienia

publicznego albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Wykonawców wyst puj cych wspólnie (w tym: konsorcja,
spó ki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania si  o udzielenie niniejszego
zamówienia.
Wymagana forma dokumentu orygina  lub kopia po wiadczona przez notariusza.

11.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2, 3 niniejszego rozdzia u, winni z
        wspólnie.

12. W przypadku sk adania oferty przez spó  cywiln  dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2,
dotyczy  winny ka dego ze wspólników tej spó ki.
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13. W przypadku kiedy Wykonawca zamierza powierzy  cz  zamówienia podwykonawcom,
którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp b  podmiotami udost pniaj cymi zasoby
niezb dne do realizacji zamówienia, musi za czy  do oferty dokumenty tych podmiotów,
wymienione w pkt 2 niniejszego rozdzia u.

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

WIADCZE  I DOKUMENTÓW.

1. wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy  przekazuj  pisemnie na
adres:

Gmina W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock

2. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  z enia w/w dokumentów faksem na nr
(41)-27-36-159, pod warunkiem e ich tre  zostanie jednocze nie przekazana pisemnie na
adres Zamawiaj cego

3. Za dat  powzi cia wiadomo ci uwa a si  dzie , w którym strony post powania otrzyma y
informacj  za pomoc  faksu i potwierdzi y fakt jej otrzymania. W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomo ci przez Wykonawc , przyjmuje si , e pismo wys ane
przez Zamawiaj cego na ostatni znany nr faksu podany przez Wykonawc , zosta o dor czone
w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si  Wykonawcy z tym pismem.

4. Forma pisemna wymagana jest do z enia oferty wraz z za cznikami.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania ofert

zmieni  tre  SIWZ. Ka da dokonana zmiana specyfikacji zostanie przez Zamawiaj cego
niezw ocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj  oraz
zostanie zamieszczona na stronie internetowej urz du, tj. http://gmina.wachock.sisco.info

6. W przypadku gdy zmiana tre ci SIWZ b dzie prowadzi a do zmiany tre ci og oszenia
o zamówieniu Zamawiaj cy zamieszcza og oszenie o zmianie og oszenia w Biuletynie
Zamówie  Publicznych.

7. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci specyfikacji.
Zamawiaj cy udzieli informacji niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  na dwa dni przed
up ywem terminu sk adania ofert, pod warunkiem e wniosek o wyja nienie tre ci specyfikacji
wp yn  do Zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa
wyznaczonego terminu sk adania ofert. Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na
bieg terminu sk adania wniosku.

8. Zamawiaj cy jednocze nie przekazuje tre  zapyta  wraz z wyja nieniami Wykonawcom,
którym przekaza  specyfikacj , bez ujawniania ród a zapytania oraz zamieszcza na stronie
internetowej, na której udost pniono specyfikacj , tj. http://gmina.wachock.sisco.info.

9. Zamawiaj cy mo e zwo  zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyja nienia
tpliwo ci dotycz cych tre ci specyfikacji. Informacj  o terminie zebrania zamieszcza na

stronie internetowej, na której udost pniono specyfikacj , tj. http://gmina.wachock.sisco.info.
W takim przypadku Zamawiaj cy sporz dza informacj  zawieraj  zg oszone na zebraniu
pytania oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania róde  zapyta . Informacj  z zebrania
Zamawiaj cy dor cza niezw ocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj  oraz
zamieszcza na stronie internetowej, na której udost pniono specyfikacj , tj.
http://gmina.wachock.sisco.info.

10. Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia u w post powaniu
z zastrze eniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

http://gmina.wachock.sisco.info
http://gmina.wachock.sisco.info.
http://gmina.wachock.sisco.info.
http://gmina.wachock.sisco.info.
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X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI
 Z WYKONAWCAMI.

Osobami upowa nionymi do kontaktu z Wykonawcami s :
Jacek Lankof - Kierownik Referatu BGK
tel. (41)-27-36-134, w godz. 800 - 1500

Beata Kiwak  - Inspektor ds. dróg
tel. (41)-27-36-136, w godz. 800 - 1500

XI. WYMAGANIA DOTYCZ CE WADIUM.

1. Wykonawca przyst puj cy do przetargu zobowi zany jest wnie  wadium w wysoko ci
8000,00 z  (s ownie: osiem tysi cy z otych 00/100).
2. Wadium mo e by  wnoszone w jednej lub kilku nast puj cych formach:
- pieni dzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj cego Nr 85852300040000003920000006
Bank Spó dzielczy w W chocku z dopiskiem Wadium w przetargu nieograniczonym  na zadanie
pn. „Przebudowa drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T w miejscowo ci Rataje oraz
Remont skrzy owania drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T z drog  powiatow  nr
0582T W chock – Siekierno – Le na w miejscowo ci Rataje” oraz dane Wykonawcy (pe na
nazwa i adres).
- por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo -kredytowej,
z tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- por czeniach 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 Przedsi biorczo ci (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z pó n. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieni dzu nale y zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy - Prawo zamówie
publicznych, wp aci  wy cznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj cego, w takim
terminie aby najpó niej przed up ywem terminu sk adania ofert, okre lonym
w niniejszej specyfikacji, rodki finansowe z tytu u wadium znajdowa y si  na wskazanym
rachunku Zamawiaj cego, a potwierdzon  kopi  dowodu wp aty za czy  do oferty. Zamawiaj cy
stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadz cego ww. rachunek.
4. Wadium wniesione w pozosta ych formach nale y do czy  do oferty w formie orygina u.
5. Wadium musi by  wniesione przed up ywem terminu sk adania ofert.
6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa stanowi ca form  wniesienia wadium, winna
spe nia  co najmniej nast puj ce wymogi:
a) ustala  beneficjenta gwarancji tj. Gmin  W chock
b) okre la  kwot  gwarantowan  w z otych ustalon  w specyfikacji
c) okre la  termin wa no ci
d) okre la  przedmiot gwarancji zgodnie ze specyfikacj
e) by  gwarancj  nie odwo ywaln , bezwarunkow , p atn  na ka de danie.
Z tre ci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynika  uprawnienie Zamawiaj cego
do zatrzymania wadium je eli wyst pi  przes anki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy - Prawo
zamówie  publicznych, w szczególno ci uprawnienie Zamawiaj cego do zatrzymania wadium
wraz z odsetkami je eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy - Pzp, nie z y dokumentów lub o wiadcze , o których mowa w art. 25 ust. 1 wy ej
wymienionej ustawy, lub pe nomocnictw.
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7. Do wadium wniesionego w formie por czenia wymagania opisane w pkt 6 stosuje si
odpowiednio.
8. Zwrot wadium lub jego zatrzymanie nast pi na zasadach okre lonych w art. 46 ustawy - Pzp.

XII. TERMIN ZWI ZANIA OFERT .

1. Wykonawca pozostaje zwi zany ofert  przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert
rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed  termin zwi zania
ofert , z tym e Zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed up ywem terminu
zwi zania ofert , zwróci  si  do Wykonawców o wyra enie zgody na przed enie tego
terminu o oznaczony okres, nie d szy jednak ni  60 dni.

3. Przed enie terminu zwi zania ofert  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przed eniem
okresu wa no ci wadium, albo, je eli nie jest to mo liwe, z wniesieniem nowego wadium na
przed ony okres zwi zania ofert . Je eli przed enie terminu zwi zania ofert  dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi zek wniesienia nowego wadium lub jego
przed enia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako
najkorzystniejsza

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca sk ada jedn  ofert  z zachowaniem formy pisemnej, napisan  w j zyku polskim.
2. Oferta winna zawiera :

a) Wype niony formularz oferty zgodny ze wzorem stanowi cym za cznik nr 1 do SIWZ.
b) Kosztorys ofertowy zgodnie z za eniami okre lonymi w rozdz. XV SIWZ.
c) wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. VIII SIWZ,
d) Dokumenty uwiarygodniaj ce zastosowanie rozwi za  równowa nych w przypadku ich

zaoferowania przez Wykonawc .
e) Dowód wniesienia wadium

3. Tre  oferty musi odpowiada  tre ci SIWZ. Zamawiaj cy nie wyra a zgody na z enie oferty
w formie elektronicznej.

4. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s  sk adane wraz z t umaczeniem na j zyk polski,
po wiadczonym przez Wykonawc .

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty.
6. Wszystkie wymagane od Wykonawców dokumenty, o wiadczenia i za wiadczenia powinny

przedstawia  aktualny stan faktyczny i prawny na dzie  otwarcia ofert.
7. Wszystkie strony oferty musz  by  podpisane przez Wykonawc  lub upowa nionego

przedstawiciela Wykonawcy i kolejno ponumerowane.
8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniós  zmiany winny by  podpisane przez osob

(-y) podpisuj (-e) ofert . Poprawki mog  by  dokonane jedynie poprzez czytelne
przekre lenie b dnego zapisu i wstawienie poprawnego.

9. Wymagane w specyfikacji dokumenty winny by  z one w formie orygina ów lub kopii
po wiadczonych za zgodno  z orygina em  przez Wykonawc .

10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
okre lonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp , kopie dokumentów dotycz cych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów s  po wiadczone za zgodno  z orygina em odpowiednio
przez Wykonawc  lub te podmioty.
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11. Zamawiaj cy mo e da  przedstawienia orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii
dokumentu w przypadku, gdy z ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w tpliwo ci
co do jej prawdziwo ci.

12. Wykonawca mo e, przed up ywem terminu sk adania ofert, zmieni  lub wycofa  ofert .
Wprowadzone zmiany do z onej oferty nale y umie ci  w dodatkowej kopercie z napisem
„Zmiana oferty / wycofanie oferty” z onej w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.
„Przebudowa drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T w miejscowo ci Rataje oraz
remont skrzy owania drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T z drog  powiatow  nr
0582T W chock – Siekierno – Le na w miejscowo ci Rataje” oraz dane Wykonawcy (pe na
nazwa i adres).

13. Wykonawca mo e wycofa  z on  ofert  wy cznie w formie pisma wycofuj cego ofert
przed up ywem terminu sk adnia ofert.

14. Wymagane jest, aby informacje stanowi ce tajemnice przedsi biorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji by y opisane i spi te w ofercie w sposób
pozwalaj cy na ich oddzielanie od reszty oferty. Przy braku wyra nego rozdzielania
dokumentów stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa Zamawiaj cy wszystkie dokumenty
sk adaj ce si  na tre  oferty uzna za jawne.

15. Wszystkie strony oferty musz  by  trwale po czone i w one do jednej koperty zaopatrzonej
napisem: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.  „Przebudowa drogi gminnej
Wymys ów – Rataje w miejscowo ci Rataje oraz Remont skrzy owania drogi gminnej
Wymys ów – Rataje nr 0580T z drog  powiatow  nr 0582T W chock – Siekierno -
Le na” oraz dane Wykonawcy (pe na nazwa firmy i adres). Koperta musi by  zaadresowana
na  adres Zamawiaj cego : Gmina W chock, ul.  Wielkowiejska 1, 27-215 W chock

16. Zamawiaj cy niezw ocznie zwraca ofert , która zosta a z ona po terminie w my l art. 84 ust.
2 ustawy Pzp.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejsz  specyfikacj  zastosowanie ma Prawo zamówie
publicznych oraz przepisy Kodeksy cywilnego.

18. ciwym i obowi zuj cym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu przedmiotowego
post powania jest prawo polskie.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK ADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty nale y sk ada  w siedzibie Zamawiaj cego: Urz d Miasta i Gminy w W chocku,
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, w sekretariacie urz du – pokój nr 10 do dnia
20.08.2013 r. do godz.1000 . Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiaj cego po terminie
podanym powy ej zostan  niezw ocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

2. Za moment z enia oferty przyjmuje si  termin skutecznego dostarczenia oferty
Zamawiaj cemu.

3. Otwarcie ofert nast pi w siedzibie Zamawiaj cego pokój nr 10 dnia 20.08.2013 r.
o godz. 1015 .

4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mog  by  obecni przy otwarciu ofert.
5. Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza przeznaczy  na

sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj cy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a tak e

informacje dotycz ce ceny.
7. Informacje, których mowa w pkt 5 i 6 Zamawiaj cy przekazuje niezw ocznie Wykonawcom,

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.
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XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Cen  ofertow  jest cena kosztorysowa brutto przedmiotu zamówienia wyra ona w PLN
z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku cyfrowo i s ownie.

2. Oferta cenowa powinna by  sporz dzona w oparciu o przedmiar robót (za cznik nr 8 SIWZ),
oraz zakres robót wynikaj cy z w asnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzysz cych
nie obj tych dokumentacj  przetargow .

3. Cena musi zawiera  wszystkie koszty zwi zane z realizacj  zadania, wynikaj ce wprost
z przedmiaru robót w tym równie  koszty, których w przedmiarze robót nie uj to w odr bnych
pozycjach - Wykonawca powinien uj  je w cenach jednostkowych pozycji opisanych
w przedmiarze robót. S  to koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porz dkowych,
zabezpieczenia maj tku i bezpiecze stwa na terenie budowy.

4. Kosztorys ofertowy nale y sporz dzi  w oparciu o przedmiar robót  (za cznik nr 8 ) metod
kalkulacji uproszczonej ci le wed ug kolejno ci pozycji wyszczególnionych w przedmiarze
robót.

5. Wykonawca okre li ceny jednostkowe netto na wszystkie pozycje wymienione w przedmiarze
( z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku), nast pnie mno c ceny jednostkowe  przez
liczby jednostek miar okre li warto ci netto dla wszystkich pozycji wymienionych
w przedmiarze robót.

6. Wszystkie b dy ujawnione w przedmiarze robót Wykonawca powinien zg osi
Zamawiaj cemu przed terminem sk adania ofert.

7. Cena oferty powinna by  obliczona poprzez zsumowanie warto ci poszczególnych pozycji
kosztorysu i doliczony podatek VAT.

8. Do porównania i oceny ofert Zamawiaj cy b dzie bra  pod uwag  cen  brutto ca ci
zamówienia.

XVI. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH PRZY
ROZLICZENIACH MI DZY ZAMAWIAJ CYM A WYKONAWC .

Zamawiaj cy nie przewiduje mo liwo ci rozlicze  z Wykonawc  w obcej walucie. Wszelkie
rozliczenia zwi zane z realizacj  zamówienia publicznego b  realizowane w PLN.

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ CY B DZIE SI
KIEROWA  PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ WRAZ

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU
OCENY OFERT.

1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa w sposób zgodny z ustaw  Prawo zamówie
publicznych, na podstawie analizy z onych dokumentów, tj. w pierwszej kolejno ci oceni,
czy Wykonawcy, którzy z yli oferty nie podlegaj  wykluczeniu z post powania, a nast pnie
oceni czy oferty nie podlegaj  odrzuceniu.

2. Zamawiaj cy przy wyborze najkorzystniejszej oferty b dzie si  kierowa  nast puj cym
kryterium: cena – 100 %. Ocena oferty wyra ona jest w punktach.
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3. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wy ej kryterium zostanie dokonana zgodnie ze
wzorem:

C = najni sza cena spo ród wszystkich ofert nie podlegaj cych odrzuceniu  x100 pkt
cena oferty badanej

C – ilo  punktów oferty badanej

4. Za ofert  najkorzystniejsz  uznana zostanie oferta z najni sz  cen  brutto za ca
zamówienia, która w sumie uzyska najwi ksz  ilo  punktów spo ród ofert nie odrzuconych
i spe niaj cych wszystkie wymagania okre lone przez Zamawiaj cego w tre ci SIWZ.

5. Zamawiaj cy poprawi w ofercie:
a) oczywiste omy ki pisarskie,
b) oczywiste omy ki rachunkowe z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek
c) inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty ze specyfikacj  istotnych warunków

zamówienia, a które nie powoduj  istotnych zmian w tre ci oferty
niezw ocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc , którego oferta zosta a poprawiona.

6. Je eli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia nie zgodzi si  na
poprawienie omy ki, 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 zawieraj ca b dy w obliczeniu ceny zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
6 ustawy Pzp.

8. Zamawiaj cy odrzuci ofert , je eli wyst pi przynajmniej jedna przes anka unormowana
w art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

9. Je eli w post powaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie mo na
dokona  wyboru oferty najkorzystniejszej  ze wzgl du na to, e zosta y z one oferty o takiej
samej cenie Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy z yli te oferty, do z enia
w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego ofert dodatkowych. Wykonawcy sk adaj c
oferty dodatkowe, nie mog  zaoferowa  cen wy szych ni  zaoferowane w z onych ofertach.

10. O wyborze oferty Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawców zgodnie z:
a) wymogami wynikaj cymi z art. 92 ustawy – Pzp.

11.  Zamawiaj cy uniewa ni post powanie, je eli zaistnieje chocia by jedna z okoliczno ci
zawartych w art. 93 ustawy – Pzp

XVIII. INFORMACJE O FORMALNO CIACH, JAKIE ZOSTAN
DOPE NIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy jednocze nie zawiadomi
Wykonawców, którzy z yli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw  (firm ), albo imi

i nazwisko, siedzib  albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofert
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy z yli oferty, a tak e
punktacj  przyznan  ofertom.

b) Wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne
i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia,
podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, okre lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po up ywie którego umowa
w sprawie zamówienia publicznego mo e by  zawarta.
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2.  Ponadto Zamawiaj cy og osi wynik przetargu zamieszczaj c informacje, o których mowa
w pkt 1 lit. a na tablicy og osze  w siedzibie Zamawiaj cego oraz na stronie internetowej
http://gmina.wachock.sisco.info.

3. W zawiadomieniu wys anym do Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana, Zamawiaj cy
okre li termin i miejsce zawarcia umowy.

4. Zamawiaj cy zawiera umow  w sprawie zamówienia publicznego, z zastrze eniem art. 183
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym ni  5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty, je eli zawiadomienie to zosta o przes ane w sposób okre lony w art. 2 ustawy Pzp albo
10 dni – je eli zosta o przes ane w inny sposób,  nie pó niej jednak ni  przed up ywem
terminu zwi zania ofert .

5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego mo e by  zawarta przed up ywem terminu,
o którym mowa w pkt 4, zgodnie z zapisami art. 94 ust.2 ustawy Pzp

6. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  Zamawiaj cemu
nast puj ce dokumenty:
a) kopie uprawnie  budowlanych osób, które b  pe ni  funkcje kierownika budowy.

7. W przypadku wyboru przez Zamawiaj cego oferty z onej przez konsorcjum, Wykonawcy
tworz cy konsorcjum zobowi zani b  najpó niej przed zawarciem umowy na wykonanie
zamówienia, do przed enia umowy konsorcjum.

8. Zamawiaj cy bezwzgl dnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
a) okre la a sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upowa nia a jednego

z cz onków konsorcjum – lidera do koordynowania czynno ci zwi zanych z realizacj
umowy,

b) stwierdza a  o  odpowiedzialno ci  solidarnej  partnerów  konsorcjum  za  ca  podj tych
zobowi za  w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

c) oznacza a czas trwania konsorcjum, obejmuj cego okres realizacji przedmiotu zamówienia
i gwarancji jako ci,

d) okre la a cel gospodarczy obejmuj cy zakresem przedmiot zamówienia,
e) wyklucza a mo liwo  wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego

cz onków do czasu wykonania zamówienia oraz up ywu czasu gwarancji,
f) okre la a sposób wspó dzia ania podmiotów z okre leniem podzia u zada  w trakcie

realizacji zamówienia,
g) stwierdza a zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiaj cego.

9. W przypadku gdy Wykonawc  b dzie wi cej ni  jeden podmiot, Wynagrodzenie nale ne
Wykonawcy wp acane b dzie na konto podmiotu zwanego dalej „liderem”, wskazanego
wspólnie przez podmioty wyst puj ce jako Wykonawca. Wskazanie lidera b dzie okre lone
w formie pisemnego upowa nienia stanowi cego za cznik do umowy, w którym wszystkie
podmioty wyst puj ce jako Wykonawca upowa ni  lidera do dokonywania wszelkich
rozlicze  z Zamawiaj cym oraz wskazania rachunku bankowego, na który zap ata ma
nast pi . Upowa nienie to nie mo e by  odwo ane w okresie obowi zywania umowy.
Wykonawca wyra a zgod  na dokonanie przez Zamawiaj cego  zap aty wynagrodzenia lub
jego cz ci zgodnie z wystawion  przez lidera faktur , na rachunek w niej wskazany oraz

wiadcza, i  zap ata dokonana w powy szy sposób zwalnia Zamawiaj cego z d ugu wobec
Wykonawcy.

10. Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana uchyla si  od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiaj cy mo e wybra  ofert  najkorzystniejsz  spo ród
pozosta ych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny, chyba e zachodz
przes anki uniewa nienia post powania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

http://gmina.wachock.sisco.info.
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XIX. WYMAGANIA DOTYCZ CE ZABEZPIECZENIA
NALE YTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz , zobowi zany jest przed
zawarciem umowy wnie  zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 10 %,
ceny  ca kowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy mo e by   wed ug wyboru Wykonawcy
w jednej lub kilku nast puj cych formach:
2.1. pieni dzu,
2.2. por czeniach bankowych  lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-

kredytowej, z tym e zobowi zanie kasy jest zawsze zobowi zaniem pieni nym,
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5.  por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci.
3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt 2 od „b” do „e” musi by  wystawione  na

Gmina W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock.
4. Z tre ci gwarancji (por czenia musi jednoznacznie wynika , jaki jest sposób reprezentacji

gwaranta. Gwarancja musi by  podpisana przez upowa nionego (upe nomocnionego)
przedstawiciela gwaranta. Do gwarancji (por czenia) nale y do czy  na pi mie dokumenty,
z których wynika stosowne upowa nienie (upe nomocnienie) w postaci orygina u lub kopii
po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez osob  uprawnion  do sk adania o wiadcze
woli w imieniu gwaranta (por czyciela)b  uwierzytelniona przez notariusza. Podpis winien
by  sporz dzony w sposób umo liwiaj cy jego identyfikacj  np. z ony wraz z imienn
piecz tk  lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tre ci gwarancji winno
bezwarunkowe zobowi zanie gwaranta (por czyciela) do wyp aty Zamawiaj cemu pe nej
kwoty zabezpieczenia, na ka de pisemne danie zg oszone przez Zamawiaj cego w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania.

5. Gwarancja (por czenie) nie mo e zawiera  zastrze enia gwaranta (por czyciela), e pisemne
danie zap aty musi by  przedstawione za po rednictwem banku  prowadz cego rachunek

Zamawiaj cego, w celu potwierdzenia, e podpisy z one na pisemnym daniu nale  do
osób uprawnionych do zaci gania zobowi za  maj tkowych w imieniu Zamawiaj cego.

6. Gwarancja (por czenie ) nie mo e zawiera  zastrze enia gwaranta (por czyciela) , e
odpowiedzialno  gwaranta (por czyciela) z tytu u gwarancji (por czenia) jest wy czona
w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy obj tej gwarancj  (por czeniem), je eli zmiana ta
nie zosta a zaakceptowana przez gwaranta (por czyciela).

7. W przypadku wniesienia wadium w pieni dzu Wykonawca mo e wyrazi  zgod  na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu Wykonawca wp aca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiaj cego Nr 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006 Bank Spó dzielczy
w W chocku, z podaniem tytu u wp aty: Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy
dotycz cej wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wymys ów – Rataje
w miejscowo ci Rataje oraz Remont skrzy owania drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr
0580T z drog  powiatow  nr 0582T W chock – Siekierno - Le na””. Zamawiaj cy
przechowuje zabezpieczenie  na oprocentowanym rachunku bankowym.

9. Zamawiaj cy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieni dzu z odsetkami wynikaj cymi
z umowy rachunku bankowego, na którym by o ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni dzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

10. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione
w nast puj cy sposób:
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10.1. 70% wysoko ci wniesionego zabezpieczenia w ci gu 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiaj cego za nale ycie wykonane,

10.2. 30 % wysoko ci wniesionego zabezpieczenia w ci gu 15 dni po up ywie okresu r kojmi za
wady.

11. Zamawiaj cy nie wyra a zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potr cenia z nale no ci za
cz ciowo wykonane roboty budowlane.

12. W przypadku gdyby zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy mia o inn  form  ni
pieni dz, wówczas Wykonawca, przed up ywem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiaj cego za nale ycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia
nale ytego wykonania umowy stanowi cy 30% warto ci dotychczasowego zabezpieczenia
nale ytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej
klauzuli zmniejszaj cej warto  tego zabezpieczenia).

XIX.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN
WPROWADZONE DO TRE CI ZAWIERANEJ UMOWY

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiaj cy wymaga  b dzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej
z postanowieniami SIWZ.

2. Projekt umowy stanowi za cznik nr 7 do SIWZ.
3. Wykonawca nie mo e dokonywa adnych zmian  w projekcie umowy

 i zobowi zuje si  do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawc  niniejszego
zamówienia.

4. Zapisy dotycz ce mo liwo ci wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania
tych zmian zosta y szczegó owo okre lone w za czniku nr 7 do SIWZ – „Projekcie umowy”.

5. Umowa podlega uniewa nieniu w cz ci wykraczaj cej poza okre lenie przedmiotu
zamówienia zawarte w SIWZ.

XX. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYS UGUJ CYCH WYKONAWCY W TOKU POST POWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Wykonawcy przys uguj  przewidziane w Pzp rodki ochrony prawnej.
2. W niniejszym post powaniu, którego warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, odwo anie przys uguje wy cznie
wobec:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu,
b) wykluczenia odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwo uj cego

3. Szczegó owe zasady wnoszenia rodków ochrony prawnej oraz post powania toczonego
wskutek ich wniesienia okre la Dzia  VI Pzp.

4. Odwo anie powinno wskazywa  czynno  lub zaniechanie czynno ci Zamawiaj cego, której
zarzuca si  niezgodno  z przepisami ustawy Pzp, zawiera  zwi e przedstawienie zarzutów,
okre la danie oraz wskazywa  okoliczno ci faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie
odwo ania.

5. Wykonawca mo e w terminie przewidzianym  do wniesienia odwo ania poinformowa
Zamawiaj cego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno ci podj tej przez niego lub
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zaniechania czynno ci, do której jest on zobowi zany na podstawie ustawy Pzp, na które nie
przys uguje na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

6. W przypadku uznania zasadno ci przekazanej informacji Zamawiaj cy powtarza czynno
albo dokonuje czynno ci zaniechanej, informuj c o tym Wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie Pzp dla tej czynno ci.

7. Na czynno ci, o których mowa w pkt 6 niniejszego rozdzia u, nie przys uguje odwo anie,
z zastrze eniem pkt 3.

8. Zgodnie z tre ci  art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odwo anie wnosi si  w terminie 5 dni od
dnia przes ania informacji o czynno ci Zamawiaj cego stanowi cej podstaw  do jego
wniesienia – je eli zosta a przes ana w sposób okre lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo
w terminie 10 dni – je eli zosta a przes ana w inny sposób.

9. Odwo anie wobec tre ci og oszenia o zamówieniu, a tak e wobec postanowie  SIWZ wnosi
si  w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych
lub SIWZ na stronie internetowej.

10. Odwo anie wobec czynno ci innych ni  okre lone w pkt 8 i pkt 9 niniejszego rozdzia u wnosi
si  w terminie 5 dni od dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci
mo na by o powzi  wiadomo  o okoliczno ciach stanowi cych podstaw  jego wniesienia.

11. W przypadku wniesienia odwo ania wobec tre ci og oszenia o zamówieniu lub postanowie
SIWZ  Zamawiaj cy mo e przed  termin sk adania ofert.

12. Zamawiaj cy przesy a niezw ocznie, nie pó niej ni  w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopi  odwo ania innym Wykonawcom uczestnicz cych w post powaniu o udzielenie
zamówienia, je eli odwo anie dotyczy tre ci og oszenia o zamówieniu lub postanowie
specyfikacji, zamieszcza j  równie  na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
og oszenie o zamówieniu lub jest udost pniona specyfikacja, wzywaj c Wykonawców do
przyst pienia do post powania odwo awczego.

13. W przypadku wniesienia odwo ania po up ywie terminu sk adania ofert bieg terminu
zwi zania ofert  ulega zawieszeniu do czasu og oszenia przez Izb  orzeczenia.

14. Przyst pienie do post powania odwo awczego nast puje na warunkach okre lonych w art. 185
ustawy Pzp.

15. Do post powania odwo awczego stosuje si  odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. – Kodeks post powania cywilnego o s dzie polubownym (arbitra owym), je eli
ustawa nie stanowi inaczej.

XXI. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH.

1. W ramach realizacji zamówienia Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  powierzenia
podwykonawcom cz ci zamówienia.

2. Zamawiaj cy da wskazania przez Wykonawc  w ofercie cz ci zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzy  podwykonawcom.

3. W przypadku kiedy Wykonawca zamierza powierzy  cz  zamówienia podwykonawcom,
którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp b  podmiotami udost pniaj cymi zasoby
niezb dne do realizacji zamówienia, musi za czy  do oferty dokumenty tych podmiotów,
wymienione w rozdziale VIII pkt 2 SIWZ.

XXIII. WYKAZ ZA CZNIKÓW DO SIWZ

Za cznik Nr 1 - Formularz oferty
Za cznik Nr 2 - O wiadczenie Wykonawcy dotycz ce art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Za cznik Nr 2a - Zobowi zanie innych podmiotów
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Za cznik Nr 3 - O wiadczenie Wykonawcy dotycz ce art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Za cznik nr 4 – Lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej co
Wykonawca
Za cznik nr 4 a – Informacja Wykonawcy, o tym e nie nale y on do adnej grupy
kapita owej
Za cznik Nr 5 – Wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonywaniu
zamówienia
Za cznik Nr 6 – Wykaz robót budowlanych
Za cznik Nr 7- Projekt umowy
Za cznik Nr 8- Przedmiar robót
Za cznik nr 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Za cznik nr 10 Warunki techniczne

chock, dnia 05.08.2013 r.
                                                                                                 Zatwierdzam:

       BURMISTRZ

            mgr Jaros aw Samela
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ZA CZNIK NR 1
Zamawiaj cy:

                    Gmina W chock
        ul. Wielkowiejska 1
         27-215 W chock

Formularz oferty
w post powaniu na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T
w miejscowo ci Rataje oraz Remont skrzy owania drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr
0580T z drog  powiatow  nr 0582T W chock – Siekierno – Le na w miejscowo ci Rataje”.
Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje z ona przez:

Lp. Pe na nazwa
Wykonawcy

Adres
Wykonawcy Nr telefonu i faksu,  NIP, REGON

1.

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

Adres

nr telefonu

nr faksu

adres e-mail

Podstawa umocowania do reprezentowania Wykonawcy
(np. pe nomocnictwo, za wiadczenie z Centralnej

Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, KRS)

1. Odpowiadaj c na og oszenie dotycz ce przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowa drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T w miejscowo ci Rataje oraz
Remont skrzy owania drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T z drog  powiatow  nr
0582T W chock – Siekierno – Le na w miejscowo ci Rataje”
oferuj /oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami  zawartymi
w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwot :

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

ownie z : ………………….…………………………………………
2. Kwota przedstawiona w punkcie 1 obejmuje wynagrodzenie za wykonanie Przebudowy drogi

gminnej Wymys ów Rataje nr 0580T w miejscowo ci Rataje o warto ci ……………. z .  brutto
(s ownie: ……………………………….. z .). W kwocie brutto zawarty jest podatek VAT
w wysoko ci 23%, co stanowi kwot ……………………... z . (s ownie: ………………………. z ) oraz za
wykonanie Remontu skrzy owania drogi gminnej Wymys ów Rataje nr 0580T z drog
powiatow  nr 0582 T W chock – Siekierno  -  Le na  w  miejscowo ci  Rataje  o  warto ci
………………………..z .  brutto (s ownie: …………………….. z .). W kwocie brutto zawarty jest
podatek VAT w wysoko ci  23%,  co  stanowi  kwot ………………………. z . (s ownie:
…………………………. z )
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3. wiadczam/o wiadczamy, e cena oferty brutto jest cen  ostateczn , w której zosta y
uwzgl dnione wszystkie koszty i sk adniki niezb dne do zrealizowania zamówienia z nale yt
staranno ci  i zgodnie z wymaganiami Zamawiaj cego.

4. Sk adam(y) niniejsz  ofert  we w asnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si
o udzielenie zamówienia*.

5. Jestem/jeste my zwi zani niniejsz  ofert  na czas wskazany w SIWZ.
6. Zapozna em/zapoznali my si  projektem umowy i przyjmuj /przyjmujemy ten dokument bez

zastrze .
7. W/w zamówienie zrealizuj /zrealizujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2013 r.
8. Uzyska em/uzyskali my wszelkie niezb dne informacje do przygotowania oferty  i wykonania

zamówienia;
9. Na wykonane roboty i zastosowane materia y udzielam/udzielamy gwarancji: 36 miesi cy od

dnia odebrania przez Zamawiaj cego robót budowlanych  i podpisania (bez uwag) protoko u
ko cowego,

10.  Odpowiedzialno  Wykonawcy z tytu u r kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy oraz
wbudowane materia y zostanie rozszerzona na okres 36 miesi cy, licz c od daty podpisania
(bez uwag) protoko u odbioru ko cowego

11. Zapozna em/zapoznali my si  z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia
i uzyska em/uzyskali my informacje niezb dne do wykonania przedmiotu zamówienia;

12. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowi zuj /zobowi zujemy si  do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiaj cego

13. wiadczam(y), e:
a) zamówienie wykonam/wykonamy samodzielnie*

b) cz  zamówienia zamierzam(y) powierzy  podwykonawcom (okre li  zakres):

Lp. Nazwa cz ci zamówienia
(zakres prac powierzony podwykonawcy) Warto  robót

1.

2.

14. adne z informacji zawartych w ofercie nie stanowi  tajemnicy przedsi biorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane poni ej informacje
zawarte w ofercie stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w zwi zku z niniejszym nie mog  by  udost pniane,
w szczególno ci innym uczestnikom post powania*:

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy)
informacji

Strony w ofercie
od do

1.

2.

15. Oferta zawiera   ………….  kolejno ponumerowanych stron.
16. Oferta sk ada si  z niniejszego formularza ofertowego oraz z:

a) …………………………………..
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b) ………………………………….
c) …………………………………..
d) ………………………………….
e) ………………………………….
f) …………………………………
g) …………………………………
h) …………………………………
i) …………………………………

Podpis(y):

Lp. Pe na nazwa
 Wykonawcy

Nazwisko i imi  osoby
upowa nionej do

podpisania oferty w
imieniu Wykonawcy

Podpis osoby
upowa nionej do
podpisania oferty

w imieniu
Wykonawcy

Piecz
Wykonawcy

Miejscowo
i data

1.

*niepotrzebne skre li
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ZA CZNIK NR 2

Zamawiaj cy:
                    Gmina W chock

        ul. Wielkowiejska 1
         27-215 W chock

wiadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie  publicznych
o spe nianiu warunków udzia u  w post powaniu na zadanie pn.: „Przebudowa drogi

gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T w miejscowo ci Rataje oraz remont skrzy owania
drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T z drog  powiatow  nr 0582T W chock –

Siekierno – Le na w miejscowo ci Rataje”
Wykonawca:

Lp.                         Pe na nazwa
Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Nr telefonu
i faksu,  NIP, REGON

1

wiadczamy, e spe niam(y) warunki udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia
okre lone w art. 22 ust. 1 tj.:
1. Posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy

prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i do wiadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

przedmiotu zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Podpis(y):

Lp. Pe na nazwa
Wykonawcy

Nazwisko i imi
osoby upowa nionej
do podpisania oferty

w imieniu
Wykonawcy

Podpis osoby
upowa nionej do
podpisania oferty

 w imieniu Wykonawcy

Piecz
Wykonawcy

Miejscowo
i data

1

Uwaga:
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i b dzie polega  na wiedzy
i do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach
finansowych innych podmiotów, (niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nim
stosunków),zobowi zany jest udowodni  Zamawiaj cemu i  b dzie dysponowa  zasobami niezb dnymi do
realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania nich przy wykonywaniu
zamówienia (zgodnie z za cznikiem 2a do SIWZ).
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ZA CZNIK NR 2a

Zamawiaj cy:
                    Gmina W chock

        ul. Wielkowiejska 1
         27-215 W chock

Zobowi zanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb dnych
zasobów w post powaniu na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Wymys ów – Rataje
nr 0580T w miejscowo ci Rataje oraz remont skrzy owania drogi gminnej Wymys ów –
Rataje nr 0580T z drog  powiatow  nr 0582T W chock – Siekierno – Le na w miejscowo ci
Rataje”.

Wykonawca:

Lp. Pe na nazwa
Wykonawcy

Adres
Wykonawcy Nr telefonu i faksu,  NIP, REGON

1.

Podmiot oddaj cy do dyspozycji niezb dne zasoby:

Lp. Pe na nazwa
Podmiotu

Adres
Podmiotu Nr telefonu i faksu,  NIP, REGON

1.

Zobowi zuj /zobowi zujemy si  do oddania na rzecz Wykonawcy tj.
…………………………………………………………………………………..………………

(nazwa Wykonawcy sk adaj cego ofert )
do dyspozycji nast puj cych niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia: ……………………………………….………………………….…
…………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………

(wymieni  zakres dost pnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu przez Wykonawc  przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku
jaki b dzie czy  Wykonawc  z innym podmiotem, zakres i okres udzia u innego podmiotu przy

wykonywaniu zamówienia)

…………………………,  ……………………
               (miejscowo )                         (data)
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ZA CZNIK NR 3

Zamawiaj cy:
                    Gmina W chock

        ul. Wielkowiejska 1
         27-215 W chock

wiadczenie Wykonawcy dotycz ce art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówie  publicznych w post powaniu na zadanie pn.

„Przebudowa drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T w miejscowo ci Rataje oraz Remont
skrzy owania drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T z drog  powiatow  nr 0582T W chock –

Siekierno – Le na w miejscowo ci Rataje ”

Wykonawca:

Lp. Pe na nazwa
Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Nr telefonu
i faksu,  NIP, REGON

1.

Przyst puj c do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wiadczam/o wiadczamy, e nie podlegam/podlegamy wykluczeniu
z post powania  z przyczyn okre lonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówie  publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.).

Podpis(y):

Lp. Pe na nazwa
 Wykonawcy

Nazwisko i imi  osoby
upowa nionej do

podpisania oferty w
imieniu Wykonawcy

Podpis osoby
upowa nionej do
podpisania oferty

 w imieniu
Wykonawcy

Piecz
Wykonawcy

Miejscowo
i data

1.
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ZA CZNIK NR 4

Zamawiaj cy:
Gmina W chock

ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

Lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej co Wykonawca w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz.

331 z pó n. zm.)

Wykonawca:

Lp. Pe na nazwa
Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Nr telefonu
i faksu,  NIP, REGON

1.

Przyst puj c do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na  zadanie pn.„Przebudowa drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T
w miejscowo ci Rataje oraz Remont skrzy owania drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr
0580T z drog  powiatow  nr 0582T W chock – Siekierno – Le na w miejscowo ci Rataje ”

wiadczam, e zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (t.j. Dz. U. z
2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) nale  do grupy kapita owej w sk ad, której wchodz  nast puj ce

podmioty:

Lp. Pe na nazwa
podmiotu

Adres
podmiotu

Nr telefonu
i faksu,  NIP, REGON

1.
2.
3.
4.
5.

Uwaga:
W przypadku gdy Wykonawca nie nale y do grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 zobowi zany
jest przedstawi  o zaistnieniu takiego faktu pisemn  informacj  ( zgodnie z za cznikiem  4a)

Podpis(y):

Lp. Pe na nazwa
 Wykonawcy

Nazwisko i imi  osoby
upowa nionej do

podpisania oferty w
imieniu Wykonawcy

Podpis osoby
upowa nionej do
podpisania oferty

 w imieniu
Wykonawcy

Piecz
Wykonawcy

Miejscowo
i data

1.
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ZA CZNIK 4a

Zamawiaj cy:
Gmina W chock

ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

Informacja Wykonawcy o tym, e nie nale y on do adnej grupy kapita owej

Wykonawca:

Lp. Pe na nazwa
Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Nr telefonu
i faksu,  NIP, REGON

1.

Przyst puj c do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.„Przebudowa drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T w
miejscowo ci Rataje oraz Remont skrzy owania drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr
0580T z drog  powiatow  nr 0582T W chock – Siekierno – Le na w miejscowo ci Rataje ”
informuj , e zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (t.j. Dz. U. z 2010 r.
nr 113, poz. 759 ze zm.) nie nale  do adnej grupy kapita owej.

Podpis(y):

Lp. Pe na nazwa
 Wykonawcy

Nazwisko i imi  osoby
upowa nionej do

podpisania oferty w
imieniu Wykonawcy

Podpis osoby
upowa nionej do
podpisania oferty

 w imieniu
Wykonawcy

Piecz
Wykonawcy

Miejscowo
i data

1.
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ZA CZNIK NR 5

  Zamawiaj cy:
                                              Gmina W chock

                              ul. Wielkowiejska 1
                                   27-215 W chock

Wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia,
w szczególno ci odpowiedzialnych za wiadczenie us ug, kontrol  jako ci

lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e zakresu wykonywanych przez
nie czynno ci oraz informacj  o podstawie do dysponowania tymi osobami w post powaniu
na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T w miejscowo ci

Rataje oraz Remont skrzy owania drogi gminnej Wymys ów Rataje nr 0580T z drog
powiatow  nr 0582T W chock – Siekierno – Le na w miejscowo ci Rataje”

Wykonawca:
Lp. Pe na nazwa

Wykonawcy
Adres

Wykonawcy Nr telefonu i faksu,  NIP, REGON

1.

wiadczam, e przy realizacji przedmiotowego zamówienia b  uczestniczy  ni ej wymienione
osoby:

Imi  i Nazwisko osoby,
która b dzie pe ni
funkcje kierownika

budowy ze wskazaniem
czy dysponuje czy b dzie

dysponowa  nw. osob

Stanowisko
Uprawnienia

oraz nazwa organu,
 który je wyda

Informacje na temat kwalifikacji
zawodowych, niezb dnych do wykonania

zamówienia, a tak e zakresu
wykonywanych czynno ci

dysponuj /
 dysponowa *

kierownik budowy Nr ...

*niepotrzebne skre li
WIADCZENIE
wiadczam/y, e osoba, która zosta a wymieniona w wykazie (za cznik nr 5 do SIWZ) b dzie

uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia oraz posiada wymagane uprawnienia, tj. uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze  w specjalno ci drogowej umo liwiaj ce kierowanie
robotami  obj tymi przedmiotem zamówienia.
Podpis(y):

Lp. Pe na nazwa
 Wykonawcy

Nazwisko i imi  osoby
upowa nionej do

podpisania oferty w
imieniu Wykonawcy

Podpis osoby
upowa nionej do
podpisania oferty

 w imieniu
Wykonawcy

Piecz
Wykonawcy

Miejscowo
i data

1.

Uwaga:
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z regulacji art.26 ust. 2b ustawy i b dzie polega  na wiedzy
i do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach finansowych innych
podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków to
w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni  Zamawiaj cemu, i  b dzie dysponowa  zasobami niezb dnymi do realizacji
zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Nale y wype ni  za cznik nr 2a do
specyfikacji.
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ZA CZNIK NR 6

Zamawiaj cy:
                    Gmina W chock

        ul. Wielkowiejska 1
                       27-215 W chock

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezb dnym do wykazania spe niania warunku
wiedzy i do wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat przed up ywem terminu
sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju i warto ci, daty i miejsca wykonania oraz za czeniem dowodów

dotycz cych najwa niejszych robót, okre laj cych, czy roboty te zosta y wykonane w sposób
nale yty oraz wskazuj cych, czy zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i prawid owo uko czone w post powaniu na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
Wymys ów – Rataje Nr 0580T w miejscowo ci Rataje oraz Remont skrzy owania drogi

gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T z drog  powiatow  nr 0582T W chock – Siekierno –
Le na w miejscowo ci Rataje”.

Wykonawca:
Lp. Pe na nazwa

Wykonawcy
Adres

Wykonawcy Nr telefonu i faksu,  NIP, REGON

1.

wiadczam/o wiadczamy, e posiadamy wymagan  przez Zamawiaj cego wiedz
i do wiadczenie w wykonywaniu robót   polegaj cych na wykonaniu w okresie ostatnich pi ciu lat
przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia u w
post powaniu, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
dwóch robót o podobnym charakterze z podaniem ich rodzaju i warto ci, daty i miejsca
wykonania oraz za czamy  dowody potwierdzaj ce, e roboty te zosta y wykonane w sposób
nale yty,  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone.

Lp.
Nazwa zamówienia, miejsce realizacji

robót, opis rodzaju i zakresu robót
Ca kowita warto

brutto roboty
budowlanej w PLN

Termin wykonania
od …….
do …….

(dd/mm/rrrr)

Nazwa i adres inwestora
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Podpis(y):

Lp. Pe na nazwa
 wykonawcy

Nazwisko i imi  osoby
upowa nionej do

podpisania oferty w
imieniu Wykonawcy

Podpis osoby
upowa nionej do
podpisania oferty

 w imieniu
Wykonawcy

Piecz
Wykonawcy

Miejscowo
i data

1.

Uwaga:
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z regulacji art.26 ust. 2b ustawy i b dzie polega  na wiedzy
i do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach
finansowych innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków to w
takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni  Zamawiaj cemu, i  b dzie dysponowa  zasobami niezb dnymi
do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia. Nale y wype ni  za cznik nr 2a do specyfikacji.
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ZA CZNIK NR 7

Projekt umowy

w post powaniu na zadanie pn.
„Przebudowa drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T w miejscowo ci
Rataje oraz Remont skrzy owania drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr

0580T z drog  powiatow  nr 0582T W chock – Siekierno – Le na w
miejscowo ci Rataje”

U M O W A   Nr BGK  …../2013/PROJEKT

              zawarta w dniu …………… r. w W chocku  pomi dzy:

Gmin  W chock,

maj  siedzib  w  ul.  Wielkowiejska  1  ,  27-215  W chock,  zwan  w  dalszej  cz ci  umowy
ZAMAWIAJ CYM, w imieniu którego dzia a:

Burmistrz – mgr Jaros aw Samela.
a

……………………………………………………………………………….

maj cym siedzib   w ............................ ul. ……………………………………

wpisanym do:

1/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
2/ Krajowego Rejestru S dowego pod nr ……………………………………
3/ posiadaj cym NIP ………………………………………………………….
zwanym w dalszej cz ci Umowy WYKONAWC , reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………

W wyniku przeprowadzonego post powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustaw  Prawo zamówie  publicznych z dnia 29 stycznia
2004r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó niejszymi zmianami) - zosta a zawarta umowa
o nast puj cej tre ci:

§ 1.

Przedmiot umowy.

Przedmiotem niniejszej umowy jest:
1. Przebudowa drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T w miejscowo ci Rataje oraz

remont skrzy owania drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T a drog  powiatowa nr
0582T W chock – Siekierno – Le na w miejscowo ci Rataje

2.  Szczegó owy opis przedmiotu umowy opisany zosta  w SIWZ, warunkach technicznych oraz
w przedmiarze robót.
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3. Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca zobowi zuje si  do wykonania pe nego zakresu robót
obejmuj cych przedmiot umowy.

4. Realizacja robót prowadzona b dzie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, Polskimi
normami, i zasadami wiedzy technicznej oraz nale yt  staranno ci  w ich wykonaniu,
bezpiecze stwem, dobr  jako ci  i w ciw  organizacj .

§ 2.

Termin realizacji.

1. Strony ustalaj , e przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia
21.10.2013 r.

2. Termin ustalony w ust. 1 mo e ulec zmianie w przypadku wyst pienia opó nie
wynikaj cych z:

2.1. okoliczno ci le cych po stronie Zamawiaj cego, w szczególno ci:
a) wstrzymania robót przez Zamawiaj cego,

2.2. wyst pienia warunków atmosferycznych uniemo liwiaj cych wykonanie  (prowadzenie)
robót budowlanych, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi by  potwierdzony przez
Zamawiaj cego,

2.3. dzia ania si y wy szej (np. kl ski ywio owe) maj cej bezpo redni wp yw na terminowo
wykonania robót,

2.4. wyst pienia okoliczno ci, których strony umowy nie by y w stanie przewidzie , pomimo
zachowania nale ytej staranno ci,

2.5. wyst pienia robót dodatkowych, które nie zosta y uj te w  przedmiarze robót, a które s
konieczne do wykonania w/w zamówienia.

2.6. konieczno ci wykonania robót zamiennych ze wzgl du na zasady wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej,

2.7. wyst pienia niezinwentaryzowanych urz dze  podziemnych i zwi zanych z tym kolizji,
które uniemo liwiaj  wykonanie zamówienia w terminie umownym,

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wyst pienia opó nie , strony ustalaj  nowe
terminy, z tym e maksymalny okres przesuni cia terminu zako czenia  realizacji przedmiotu
umowy równy b dzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuni cie terminu b dzie musia o
by  szczegó owo uzasadnione przez Wykonawc  i zaakceptowane przez Zamawiaj cego,
z wyj tkiem zaistnienia okoliczno ci, o których mowa w ust. 2.1. Wstrzymanie robót
budowlanych ze wzgl du na warunki atmosferyczne, typowe dla danej pory roku i miesi ca
lub z a organizacja robót nie uzasadniaj  zmiany terminu niniejszej umowy.

4. Je eli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przed enia terminu
wykonania robót tempo robót  wed ug Zamawiaj cego nie pozwoli na terminowe ich
zako czenie, Zamawiaj cy mo e poleci  Wykonawcy podj cie dzia  dla przyspieszenia
tempa robót. Wszystkie koszty zwi zane z podj tymi dzia aniami obci aj  Wykonawc .

5. Zamawiaj cy ma mo liwo  przed enia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
le cych po stronie Wykonawcy.

6. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si  dzie  pisemnego zg oszenia
Zamawiaj cemu przez Wykonawc , gotowo ci do odbioru przedmiotu umowy, wraz
z przekazaniem niezb dnej dokumentacji odbiorowej.

§ 3.

Obowi zki Zamawiaj cego.

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
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2. Zap ata wynagrodzenia przys uguj cego Wykonawcy z tytu u realizacji niniejszej umowy.
3. Odbiór przedmiotu umowy, odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.

§ 4.

Obowi zki Wykonawcy.

1. Wykonanie przedmiotu umowy z nale yt  staranno ci , zgodnie z postawieniami dokumentów
sk adaj cych si  na umow , oraz aktualnie obowi zuj cymi normami, przepisami prawa,
w tym przepisami BHP i wiedz  techniczn . Za jako  robót odpowiada Wykonawca.

2. Ustanowienie kierownika budowy który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane
okre lone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz strze enie mienia znajduj cego
si  na terenie budowy, a tak e zapewnienie warunków bezpiecze stwa realizacji robót.
Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowi zany zabezpieczy  i oznakowa
prowadzone roboty oraz dba  o stan techniczny  i prawid owo  oznakowania przez ca y czas
trwania realizacji robót. Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno  za teren budowy od
chwili przej cia placu budowy.

4. Zawiadamianie Zamawiaj cego o fakcie wykonania robót zanikaj cych lub ulegaj cych
zakryciu z wyprzedzeniem umo liwiaj cym sprawdzenie ich przez przedstawiciela
Zamawiaj cego, niezg oszenie tych robót daje podstaw  Zamawiaj cemu do dania odkrycia
robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiaj cemu wyników wymaganych przepisami bada ,
pomiarów oraz niezb dnych atestów, wiadectw, certyfikatów oraz innych dokumentów
stwierdzaj cych jako  wbudowanych materia ów.

6. Utrzymanie w czasie realizacji robót terenu budowy, z d eniem do minimalizacji przeszkód
komunikacyjnych, bie ce usuwanie zb dnych materia ów, odpadów i mieci.

7. Odpowiedzialno  za ewentualne szkody wobec Zamawiaj cego oraz osób trzecich wynik e
na skutek prowadzenia robót lub innych dzia  Wykonawcy.

8. Ponoszenie odpowiedzialno ci oraz strze enie przed uszkodzeniem i kradzie  materia ów
przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpocz cia robót do zako czenia realizacji
przedmiotu umowy.

9. Naprawienie na w asny koszt strat lub uszkodze  w robotach lub materia ach powsta ych
w okresie, w którym Wykonawca by  za nie odpowiedzialny, niezale nie od przyczyn ich
powstania.

10. Ponoszenie odpowiedzialno ci tak e za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad  w okresie gwarancji i r kojmi.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ju  wykonanych robót albo ich cz ci  b
urz dze  – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt w asny.

12. Zabezpieczenie dróg i cie ek prowadz cych na teren budowy od uszkodze , które mo e
spowodowa  transport i sprz t Wykonawcy. W szczególno ci dostosowanie si  do
obowi zuj cych ogranicze  obci  osi pojazdów podczas transportu materia ów i sprz tu do
i z terenu budowy, aby nie spowodowa  on szkód na drogach i cie kach.

13. Sprz tanie na bie co dróg i cie ek z zanieczyszcze  powsta ych podczas jazdy i pracy
sprz tu i rodków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodze  ich natychmiastow  napraw .

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

15. Uporz dkowanie terenu budowy jak równie  terenów s siaduj cych, zaj tych lub
ytkowanych  przez Wykonawc  w trakcie prowadzenia robót i przekazanie go po

zako czeniu robót Zamawiaj cemu w terminie okre lonym w § 2.
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16. Wykonanie przedmiotu umowy z materia ów w asnych zgodnie z wymogami SIWZ.
17. Wykonywanie wszystkich robót obj tych umow , w taki sposób aby nie zak óca  w stopniu

wi kszym ni  jest to niezb dne interesów osób trzecich.
18. Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno  prawn  i finansow  za zniszczenie w asno ci

prywatnej, samorz dowej i pa stwowej spowodowane dzia aniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy przy realizacji zamówienia.

19. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  cywilna za szkody oraz nast pstwa
nieszcz liwych wypadków, dotycz cych pracowników i osób trzecich powsta e w zwi zku
z prowadzonymi robotami, w tym tak e ruchem pojazdów.

20. Opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w formie pisemnej, w tym opracowanie
kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie ich Zamawiaj cemu w terminie
okre lonym § 2.

§ 5.

Podwykonawcy.

Je eli  Wykonawca  o wiadczy  w ofercie,  e  zamówienie  wykona  sam wówczas  tre  §  5
dzie brzmia a: „Zgodnie ze z on  ofert  Wykonawca wykona roboty stanowi ce przedmiot

zamówienia sam, bez udzia u podwykonawców”.

1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jako ci Wykonawca mo e zleci
cz  robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci i zobowi za  wynikaj cych z warunków niniejszej
umowy. Wykonawca, zlecaj c roboty podwykonawcom, zobowi zany jest bezwzgl dnie
przestrzega  przepisów wynikaj cych z art. 6471 kodeksu cywilnego.

2. Zamawiaj cemu przys uguje prawo dania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, je eli ten
realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z za eniami nn. umowy i przepisami
obowi zuj cego prawa.

3. Wykonawca zobowi zany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.
4. Umowa pomi dzy Wykonawc  a podwykonawc  musi by  zawarta zgodnie z odpowiednimi

przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawc ,
Wykonawca b dzie zobowi zany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiaj cego
w nast puj cym trybie:
4.1. Wykonawca przedstawi Zamawiaj cemu wniosek wraz z projektem umowy

z podwykonawc ,
4.2. w terminie 14 dni od przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiaj cy udzieli na

pi mie zgody na zawarcie umowy albo – podaj c uzasadnienie – zg osi sprzeciw lub
zastrze enia do projektu umowy,

4.3. zg oszenie w powy szym terminie sprzeciwu lub zastrze  przez Zamawiaj cego do
projektu umowy b dzie równoznaczne z odmow  udzielenia zgody,

4.4. w przypadku odmowy okre lonej w pkt. 4.3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy z podwykonawc  w powy szym trybie, uwzgl dniaj cy zastrze enia lub uwagi
zg oszone przez Zamawiaj cego.

5. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zosta y sporz dzone na
pi mie i przeka e Zamawiaj cemu kopi  ka dej umowy z podwykonawc  niezw ocznie, lecz
nie pó niej ni  do 7 dni od daty jej zawarcia

6. Ka da umowa zawarta przez Wykonawc  z podwykonawcami powinna zawiera
postanowienie o obowi zku uzyskania zgody Zamawiaj cego i Wykonawcy na zawarcie
umowy przez podwykonawc  z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia niniejszego paragrafu
stosuje si  odpowiednio.
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7. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiaj cego, za  skutki z tego wynikaj ce, b  obci y wy cznie
Wykonawc .

8. Umowa z podwykonawc  b dzie uwa ana za zatwierdzon  przez Zamawiaj cego, je li
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie,
Zamawiaj cy nie zg osi sprzeciwu lub zastrze  do umowy.

9. Powy szy tryb udzielenia zgody b dzie mie  zastosowanie do wszelkich zmian, uzupe nie
oraz aneksów do umów z podwykonawcami.

10. Zlecenie wykonania cz ci robót podwykonawcom nie zmienia zobowi za  Wykonawcy
wobec Zamawiaj cego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiaj cego oraz osób trzecich za dzia ania, zaniechanie dzia ania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawców takim samym stopniu, jakby to by y dzia ania, uchybienia lub
zaniedbania jego w asnych pracowników. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo dania
usuni cia z terenu budowy ka dego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy
przez swoje zachowanie lub jako  wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

11. Ka dy projekt umowy musi zawiera  w szczególno ci postanowienia dotycz ce:
11.1. zakresu robót przewidzianego do wykonania,
11.2. terminów realizacji,
11.3. wynagrodzenia i terminów p atno ci,
11.4. rozwi zania umowy z podwykonawc  w przypadku rozwi zania niniejszej umowy.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawc  realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowi zany do dokonania we w asnym zakresie zap aty wynagrodzenia nale nego
Podwykonawcy z zachowaniem terminów p atno ci okre lonych w umowie z Podwykonawc .

13. Je eli w terminie okre lonym w umowie z Podwykonawc  Wykonawca nie dokona w ca ci
lub w cz ci zap aty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci si  z daniem
zap aty tego wynagrodzenia bezpo rednio przez Zamawiaj cego na podstawie art. 647 § 5 kc
i udokumentuje zasadno  takiego dania faktur  zaakceptowan  przez Wykonawc
i dokumentami potwierdzaj cymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiaj cy
zap aci na rzecz Podwykonawcy kwot  b  przedmiotem jego dania.

14. Zamawiaj cy dokona potr cenia powy szej kwoty z p atno ci przys uguj cej Wykonawcy.
15. Zap ata nale na Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy nast pi po zako czeniu

i pozytywnym odbiorze robót oraz po przed eniu Zamawiaj cemu przez Wykonawc
wiadcze  wszystkich Podwykonawców o tym, e Wykonawca uregulowa  wobec nich

wszelkie nale no ci z tytu u realizacji zleconych robót i w zwi zku z tym zrzekaj  si  oni
z tego tytu u jakichkolwiek roszcze  w stosunku do Zamawiaj cego.

§ 6.

Odbiory.

1. Strony zgodnie postanawiaj , e b  stosowane nast puj ce rodzaje odbiorów robót:
1.1. Odbiory robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
1.2. Odbiór ko cowy.

2. Odbiory robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, dokonywane b  przez przedstawiciela
Zamawiaj cego.

3. Strony ustalaj , i  przedmiotem odbioru ko cowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia
obj tego niniejsz  umow .

4. Odbiór ko cowy nast pi w terminie do14 dni od daty pisemnego zg oszenia  (z enia
wniosku) przez Wykonawc  zako czenia ca ci robót  oraz z enia przez Wykonawc
kompletnych dokumentów odbiorowych  tzw. operatu kolaudacyjnego, który powinien si
sk ada  m. in. z:
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4.1. wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów,
4.2. wymaganych dokumentów, protokó ów i za wiadcze  z przeprowadzonych przez

Wykonawc  sprawdze , bada ,
5. Je eli Zamawiaj cy stwierdzi, e roboty nie zosta y zako czone lub ma zastrze enia co do

kompletno ci prawid owo ci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawc
wyznacza termin ponownego z enia wniosku o dokonanie odbioru ko cowego robót.

6. Zako czenie robót i kompletno  dokumentów odbiorowych zostanie stwierdzona w protokole
odbioru ko cowego, który dla swej wa no ci i skuteczno ci wymaga podpisów obu stron.

7. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje si  dzie  pisemnego zg oszenia Zamawiaj cemu
przez Wykonawc  gotowo ci do odbioru ko cowego przedmiotu umowy wraz z przekazaniem
pe nej dokumentacji odbiorowej  w tym atestów, wiadectw, certyfikatów, gwarancji na
wbudowywane materia y, bada , opinii, ekspertyz itp., je li s  wymagane.

8. Odbioru ko cowego robót dokonuje komisja powo ana przez Zamawiaj cego
9. Zamawiaj cy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usuni cia wad z tytu u

kojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.
10. Je eli w toku czynno ci odbioru ko cowego robót zostan  stwierdzone wady nadaj ce si  do

natychmiastowego usuni cia, to Zamawiaj cy mo e odmówi  odbioru do czasu usuni cia ich
przez Wykonawc .

11. Zamawiaj cy mo e podj  decyzj  o przerwaniu czynno ci odbioru ko cowego robót je eli
w czasie tych czynno ci zostan  ujawnione takie wady, które uniemo liwiaj  u ytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynno ci odbiorowe b  kontynuowane po
zg oszeniu przez Wykonawc  usuni cia tych wad.

12. Je eli w toku czynno ci odbioru ko cowego robót zostan  stwierdzone wady nie nadaj ce si
do usuni cia, to Zamawiaj cy mo e – je eli wady umo liwiaj  u ytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem – obni  wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
warto ci u ytkowej, estetycznej i technicznej.

13. Je eli w trakcie realizacji robót Zamawiaj cy za da bada , które nie by y przewidziane
niniejsz  umow , to Wykonawca zobowi zany jest przeprowadzi  te badania. Je eli
w rezultacie przeprowadzenia tych bada  oka e si , e zastosowane materia y b  wykonane
roboty s  niezgodne z umow , to koszty bada  dodatkowych obci aj  Wykonawc .
W przeciwnym wypadku koszty tych bada  obci aj  Zamawiaj cego.

§ 7.

Wynagrodzenie i rozliczenie przedmiotu umowy.

1. Warto  zamówienia strony ustalaj  na:
Cen  brutto: ……………………………………. z
(s ownie: ……………………………………………)
w tym:
podatek VAT w wysoko ci ……… %, co stanowi kwot  ………………….. z
(s ownie: ……………………………………………)

2. Kwota przedstawiona w § 7 punkt 1 obejmuje wynagrodzenie  za wykonanie Przebudowy
drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T w miejscowo ci Rataje o warto ci ………. z
brutto (s ownie …………………………………… z ). W kwocie brutto zawarty jest podatek
VAT w wysoko ci 23 %, co stanowi kwot  ………… z   (s ownie: …………………….. z )
oraz za wykonanie Remontu skrzy owania drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T
a drog  powiatowa nr 0582T W chock – Siekierno – Le na w miejscowo ci Rataje o
warto ci ………. z  brutto (s ownie …………………………………… z ). W kwocie brutto
zawarty jest podatek VAT w wysoko ci 23 %, co stanowi kwot  ………… z   (s ownie:
…………………….. z )



37

3. Wykonawca zobowi zany jest do wykonania w ramach w/w wynagrodzenia przedmiotu
umowy w pe nym zakresie wynikaj cym  z przedmiaru robót. Wynagrodzenie zawiera
ponadto nast puj ce koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porz dkowych, koszty
zwi zane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne
koszty wynikaj ce z niniejszej umowy.

4. Niedoszacowanie, pomini cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mog  by
podstaw  do dania zmiany wynagrodzenia okre lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Rozliczenie wykonanych robót nast pi kosztorysem zamiennym, na podstawie wska ników
cenowych uj tych w kosztorysie ofertowym, w oparciu o przedstawiony przez Wykonawc
i sprawdzony przez przedstawiciela Zamawiaj cego obmiar robót. W przypadku niewykonania
przez Wykonawc  jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu ofertowego, Zamawiaj cy pomniejszy
odpowiednio przy ko cowym rozliczeniu kwot  nale no ci okre lonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  rezygnacji  z cz ci robót obj tych
zamówieniem i wykonania robót zamiennych.

6. W przypadku, gdy wyst pi  roboty innego rodzaju ni  w przedmiarze robót (tzn. takie,
których nie mo na rozliczy  zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu), a konieczne do
wykonania zamówienia, roboty te rozliczane b  na podstawie kosztorysów przygotowanych
przez Wykonawc , a zatwierdzonych przez Zamawiaj cego; kosztorysy te opracowane b
w oparciu o nast puj ce za enia:
6.1. ceny jednostkowe zostan  przyj te z kosztorysu ofertowego,
6.2. w przypadku gdy nie b dzie mo liwe rozliczenie danej roboty w oparciu

o zapisy w ppkt 1, brakuj ce ceny czynników produkcji zostan  przyj te z zeszytów
SEKOCENBUD ( rednie ceny i stawki dla Województwa wi tokrzyskiego) za okres ich
wbudowania, podstaw  do okre lenia b  odpowiednie pozycje KNR; w przypadku ich
braku zastosowane zostan   pozycje KNNR, a nast pnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiaj cego.

7. W przypadku gdy do ca kowitego wykonania przedmiotu zamówienia wyst pi konieczno
wykonania tzw. robót dodatkowych, czyli robót nie przewidzianych w ust. 2 niniejszego
paragrafu, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia rozpocz cie wykonywania
tych robót mo e nast pi  jedynie na podstawie protokó u konieczno ci, potwierdzonego przez
samego Zamawiaj cego. Bez zatwierdzenia protokó u konieczno ci przez Zamawiaj cego
Wykonawca nie mo e rozpocz  wykonywania robót dodatkowych.

8. Bez uprzedniej zgody Zamawiaj cego wykonywane mog  by  jedynie prace niezb dne ze
wzgl du na bezpiecze stwo lub konieczno  zapobie enia awarii.

9. Wykonawca o wiadcza, e jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktur VAT. Numer NIP Wykonawcy …………………….

10. Rozliczenie pomi dzy Stronami za wykonane roboty nast pi w formie wyp aty wynagrodzenia
na podstawie dwóch faktur ko cowych wystawionych przez Wykonawc  oraz przedstawieniu
ko cowego protoko u odbioru robót zatwierdzonego przez Zamawiaj cego.

11. atno  b dzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawc  rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj cego faktury wraz z zatwierdzonym
protoko em odbioru robót.

12. Za nieterminowe p atno ci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy  odsetki ustawowe.
13. Zamawiaj cy tj. Gmina W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, upowa nia

Wykonawc  do wystawienia faktur VAT bez podpisu upowa nionego przedstawiciela
Zamawiaj cego i o wiadcza, e posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 664-19-85-659.

14. Niewywi zywanie si  Wykonawcy z p atno ci dla podwykonawców skutkowa  b dzie
wstrzymaniem p atno ci Wykonawcy.

15. W przypadku wyst pienia zw oki w oddaniu przedmiotu umowy lub zw oki w usuni ciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, zap ata za faktury zostanie pomniejszona o wysoko  kar
umownych ustalon  o zapisy umieszczone w § 10 umowy.
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§ 8.

Reprezentacja.

1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiaj cego wyst puj :
1.1. ….………………………………………………………….
1.2. ……………………………………………………………..
1.3. ……………………………………………………………..

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

§ 9.

Gwarancja oraz r kojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiaj cemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres 36
miesi cy. Okres r kojmi na przedmiot umowy wynosi 36 miesi cy.

2. Bieg terminu gwarancji oraz r kojmi rozpoczyna si  w dniu nast pnym, licz c od daty
zako czenia przedmiotu umowy.

3. Wykonawca udziela Zamawiaj cemu r kojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z ofert
i przepisami kodeksu cywilnego.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowi zuje si  do bezp atnego usuni cia wad i usterek
w uzgodnionym przez strony terminie. W razie uchylania si  przez Wykonawc  od w/w
obowi zków, w terminie 7 dni licz c od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiaj cego okres gwarancji zostanie przed ony o czas naprawy.

5. Wady wykryte we w asnym zakresie przez Wykonawc  winny by  winny by  usuni te
niezw ocznie.

6. Koszty usuni cia wad ponosi Wykonawca, je eli powsta y one:
6.1. w wyniku u ycia materia ów i urz dze  lub wykonania robót niezgodnie ze specyfikacj ,
6.2. w wyniku niewywi zywania si  przez Wykonawc  z zobowi za  wynikaj cych

z warunków umowy.
7. Je eli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiaj cego, to

Zamawiaj cy mo e zleci  usuni cie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usuni cia
wad przez osob  trzeci  ponosi Wykonawca.

8. Po wykonaniu robót zwi zanych z usuni ciem wad zaistnia ych w okresie gwarancji
i r kojmi Zamawiaj cy dokona odbioru ostatecznego.

9. Zamawiaj cy jest zobowi zany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
up ywu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 10.

Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy w cznej wysoko ci 10%
wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto) za przedmiot umowy w formie
………………………………..……………………………………………………………,
tj. kwot : ………………………….. z  (s ownie: ………………………………………..).
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2. Strony postanawiaj , e 30% wniesionego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszcze  z tytu u r kojmi za wady, za  70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza si  jako gwarancj  zgodnego z umow  wykonania robót.

3. Zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub
zwolnione w nast puj cy sposób:
3.1. cz  zabezpieczenia gwarantuj ca zgodne z umow  wykonanie robót (70%wysoko ci

wniesionego zabezpieczenia) w ci gu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiaj cego za nale ycie wykonane,

3.2. pozosta a cz  zabezpieczenia (30%wysoko ci wniesionego zabezpieczenia) w ci gu 15
dni po up ywie okresu r kojmi za wady.

4. Je eli zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy wniesiono w pieni dzu Zamawiaj cy
zwraca je wraz z odsetkami wynikaj cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by o
ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieni dzy na rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji gdy wskutek okoliczno ci, o których mowa w § 2 ust. 2 i § 12 niniejszej umowy,
wyst pi konieczno  przed enia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego w formularzu oferty, Wykonawca na co najmniej 14 dni przed zawarciem
aneksu , zobowi zany jest do przed enia terminu wa no ci wniesionego zabezpieczenia
nale ytego wykonania umowy albo – je li jest to mo liwe – do wniesienia nowego
zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiaj cego na okres wynikaj cy
z aneksu do umowy.

§ 11.

Kary umowne.

1. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kar  umown :
1.1. w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, z winy Wykonawcy

w wysoko ci 0,5% wynagrodzenia ofertowego (cena ofertowa brutto) za ka dy dzie
zw oki,

1.2. w przypadku zw oki w usuni ciu wad stwierdzonych przy odbiorze ko cowym lub
w okresie gwarancji i r kojmi, Wykonawca zap aci kar  umown  w wysoko ci 0,2%
wynagrodzenia ofertowego brutto za ka dy dzie  zw oki liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiaj cego na usuni cie wad,

1.3. w przypadku odst pienia od umowy przez Wykonawc  z powodów innych ni  nie
wywi zanie si  Zamawiaj cego z warunków umowy, zap aci on Zamawiaj cemu kar
umown  w wysoko ci 20% wynagrodzenia ofertowego (cena ofertowa brutto),

1.4. w przypadku odst pienia od umowy przez Zamawiaj cego z powodu naruszenia przez
Wykonawc  warunków umowy, Wykonawca zap aci kar  umown  w wysoko ci 20%
wynagrodzenia ofertowego brutto.

2. Zap acenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowi zku zako czenia robót
i z jakichkolwiek innych zobowi za  wynikaj cych z warunków umowy.

3. Dochodzenie kar pieni nych z tytu u zw oki, ustalone za ka dy dzie  zw oki, staje si
wymagalne:
3.1. za pierwszy rozpocz ty dzie  zw oki w tym dniu,
3.2. za ka dy nast pny dzie  zw oki – odpowiednio w ka dym z tych dni.

4. Kary umowne b  potr cane z faktur Wykonawcy.
5. Kary, o których mowa w ust. 4 b  potr cane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy
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6. Strony zastrzegaj  sobie prawo do odszkodowania uzupe niaj cego zgodnie z zasadami
ogólnymi kodeksu cywilnego, przenosz cego wysoko  kar umownych do wysoko ci
rzeczywi cie poniesionej szkody.

§ 12.

Odst pienie od umowy.

1. Wykonawca mo e odst pi  od umowy, je eli Zamawiaj cy nie dotrzymuje warunków umowy.
Wykonawca mo e odst pi  od umowy w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci
o okoliczno ciach stanowi cych podstaw  odst pienia.

2. W wymienionym w ust. 1 przypadku Wykonawcy przys uguje prawo do zako czenia robót
w terminie 14 dni od daty powiadomienia Zamawiaj cego na pi mie.

3. Odst pienie od umowy przez Zamawiaj cego z przyczyn zale nych od Wykonawcy mo e
nast pi , gdy Wykonawca:
3.1. zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14

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

Zamawiaj cego nie podj  ich w ci gu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu
realizacji od Zamawiaj cego,

3.3. wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacj  projektow  oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiaj cego dotycz ce poprawek i zamian sposobu wykonania
w wyznaczonym przez Zamawiaj cego terminie,

3.4. nie wykonuje polece  Zamawiaj cego w zakresie realizacji terminów poszczególnych
elementów robót lub je li stopie  zaawansowania robót w ocenie Zamawiaj cego b dzie
wskazywa , i  termin ich zako czenia jest zagro ony, a tak e w nast puj cych
przypadkach:

3.5. likwidacji Wykonawcy, z wyj tkiem dobrowolno ci likwidacji w celu  po czenia lub
reorganizacji,

3.6. wydania nakazu zaj cia maj tku Wykonawcy w zakresie uniemo liwiaj cym wykonane
przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci
o okoliczno ciach stanowi cych podstaw  odst pienia.

5. W przypadkach wymienionych w  § 11 ust. 3 Zamawiaj cy mo e, po uprzedzeniu
Wykonawcy, wkroczy  na teren budowy, nie zwalniaj c Wykonawcy z odpowiedzialno ci
wynikaj cej z warunków umowy i powierzy  realizacj  robót osobie trzeciej.

6. Zaanga owana przez Zamawiaj cego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawc  mo e
wykorzysta  w celu realizacji robót, materia y i urz dzenia tymczasowe Wykonawcy.

7. Niezale nie od wyst pienia przypadków, o których mowa w § 11 ust. 3 Zamawiaj cy mo e
odst pi  od umowy w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci o wyst pieniu istotnych
zmian okoliczno ci powoduj cych, e wykonanie umowy nie le y w interesie publicznym,
czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy.

8. Je eli umowa zostanie rozwi zana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzyma  roboty,
zabezpieczy  teren budowy oraz opu ci  teren budowy na koszt w asny w mo liwie
najkrótszym terminie.

9. W przypadku odst pienia od umowy Wykonawc  oraz Zamawiaj cego obci aj  nast puj ce
obowi zki szczegó owe:
9.1. w terminie 14 dni od daty odst pienia od umowy, Zamawiaj cy przy udziale Wykonawcy

sporz dzi szczegó owy protokó  inwentaryzacji robót w toku wed ug stanu na dzie
odst pienia,



41

9.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy której nast pi o odst pienie od umowy.

9.3. Wykonawca sporz dzi wykaz tych materia ów, urz dze , które mog  by  wykorzystane
przez Wykonawc  do realizacji innych robót nie obj tych niniejsz  umow , je eli
odst pienie od umowy nast pi o z przyczyn niezale nych od Wykonawcy,

9.4. Wykonawca zg osi do dokonania przez Zamawiaj cego odbioru robót  przerwanych oraz
robót zabezpieczaj cych, je eli odst pienie od umowy nast pi o z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada.

10.  Zamawiaj cy, w razie odst pienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno ci, zobowi zany jest do:
10.1. Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zap aty wynagrodzenia za roboty, które

zosta y wykonane do dnia odst pienia od umowy,
10.2. Przej cia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13.

Zmiany umowy.

1. Zakazuje si  istotnych zmian postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba e zmiana b dzie dotyczy a
nast puj cych zdarze :
1.1. Wyst pienia zmian powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa w zakresie maj cym

wp yw na realizacj  przedmiotu umowy,
1.2. Wynikni cia rozbie no ci lub niejasno ci w rozumieniu poj  u ytych w umowie, których

nie mo na usun  w inny sposób, a zmiana b dzie umo liwia  usuni cie niejasno ci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

1.3. Wyst pienia konieczno ci zmiany osób wskazanych w ofercie ( mier , choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezale ne od Wykonawcy),
przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy; przedmiotowa zmiana jest
mo liwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spe niaj cych na dzie  sk adania
ofert, warunki okre lone przez Zamawiaj cego w specyfikacji,

1.4. Zmiany podwykonawcy, który – zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówie  publicznych –
dzie podmiotem udost pniaj cym zasoby niezb dne do realizacji zamówienia; w takim

przypadku Wykonawca jest zobowi zany zaproponowa  innego podwykonawc
spe niaj cego na dzie  sk adania ofert warunki okre lone przez Zamawiaj cego
w specyfikacji wraz z za czeniem wszystkich wymaganych o wiadcze  i dokumentów
okre lonych w rozdz. VIII SIWZ,

1.5. Zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36 ust. 4 Prawa zamówie  publicznych,
pod warunkiem spe nienia warunków okre lonych w § 5 niniejszej umowy,

1.6. Wyst pienia konieczno ci zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiaj cy uzna,
e osoby te nie wykonuj  nale ycie swoich obowi zków. Wykonawca jest obowi zany

dokona  zmiany tych osób na inne spe niaj ce na dzie  sk adania ofert warunki okre lone
w SIWZ w terminie nie d szym ni  14 dni od daty z enia wniosku Zamawiaj cego.

1.7. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) konieczno ci wykonania robót zamiennych ze wzgl du na zasady wiedzy technicznej

i sztuki budowlanej.
b) konieczno ci wykonania zamówie  dodatkowych, nieobj tych zamówieniem

podstawowym oraz uniemo liwiaj cych wykonanie zamówienia podstawowego,
w okre lonym terminie umownym

c) wyst pienia nie zinwentaryzowanych urz dze  podziemnych i zwi zanych z tym
kolizji, które uniemo liwiaj  wykonanie zamówienia w terminie umownym,
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d) wyst pienie tzw. „si y wy szej”,
e) je eli warunki atmosferyczne uniemo liwiaj  prowadzenie robót budowlanych

zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuk  budowlan ,
f) zaistnienie okoliczno ci wskazanych w pkt. 1.7 musi zosta  zaakceptowane przez

Zamawiaj cego. Wstrzymanie robót budowlanych ze wzgl du na warunki
atmosferyczne typowe (w ciwe) dla danej pory roku i miesi ca, lub z a organizacja
robót nie uzasadniaj  zmian umowy.

1.8. Zmiany wysoko ci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany w obowi zuj cych przepisach, je eli zgodnie z nimi konieczne b dzie

dostosowanie tre ci umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) rezygnacji przez Zamawiaj cego z realizacji cz ci przedmiotu zamówienia,
c)  je eli dla nale ytego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne b dzie

wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie cz ci robót lub wykonanie  robót
dodatkowych.

2. Zmiana wynagrodzenia nast pi w oparciu o postanowienia umowy. Podstaw  do zaniechania
robót lub wykonania robót zamiennych lub wykonania robót dodatkowych oraz zawi zanej
z tymi okoliczno ciami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi  mo e jedynie protokó
konieczno ci podpisany przez Wykonawc , Kierownika budowy, Zamawiaj cego, z którego
wynika  b dzie, e wykonanie okre lonej cz ci robót uj tych w przedmiarze jest niemo liwe
lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie  robót zamiennych  lub robót dodatkowych
z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

3. Wszystkie powy sze postanowienia stanowi  katalog zmian, na które Zamawiaj cy mo e
wyrazi  zgod . Nie stanowi  jednocze nie zobowi zania do wyra enia takiej zgody.

4.  Nie stanowi  zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówie  publicznych:
4.1. Zmiana danych zwi zanych z obs ug  administracyjno-organizacyjn  umowy  (np.

zmiana nr rachunku bankowego),
4.2. Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentuj cych Strony,
4.3. Utrata  mocy  lub  zmiana  aktów  prawnych  przywo anych  w  tre ci  umowy,  w    ka dym

takim przypadku Wykonawca ma obowi zek stosowania si  do obowi zuj cych w danym
czasie aktów prawa,

4.4. Powy sze zmiany dokonywane s  w drodze jednostronnego pisemnego o wiadczenia
danej Strony i wywo uj  skutek od dnia dor czenia go drugiej Stronie.

5.  Je eli umawiaj ce si  strony nie maj  mo liwo ci wywi zania si  z uzgodnionych terminów
z powodu „si y wy szej”, to maj  one prawo do wnioskowania o przesuni cie terminów
wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usuni cia jego skutków.

6. Jako „si y wy sze” uznane zostaj : kl ski ywio owe, huragan, powód , katastrofy
transportowe, po ar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wp ywaj ce istotnie
na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie le y poza zasi giem
i kontrol  uk adaj cych si  stron.

7. Strony s  zobowi zane do powiadomienia si  nawzajem w formie pisemnej w ci gu 3 dni o
wyst pieniu i zako czeniu zdarzenia okre lonego jako „si a wy sza” wraz odpowiednimi
dowodami i wnioskami.

8. Wszelkie zmiany i uzupe nienia tre ci niniejszej umowy, wymagaj  aneksu sporz dzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa no ci, z zastrze eniem ust. 4.

§ 14.

Postanowienia ko cowe.

1. Wszelkie spory, mog ce wynikn  z tytu u realizacji niniejszej umowy, b  rozstrzygane
przez s d w ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiaj cego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  stosuje si  przepisy ustaw: ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó n.
zm.) ; ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pó n. zm.); ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.
93 z pó n. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamówie  publicznych nie stanowi  inaczej.

§ 15.

1. Umow  sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiaj cy i jeden Wykonawca.

2. Oferta Wykonawcy oraz  SIWZ wraz z za cznikami stanowi  integraln  cz  niniejszej
umowy.

           Zamawiaj cy:                                                            Wykonawca:
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ZA CZNIK NR 8

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T w miejscowo ci Rataje oraz

Remont skrzy owania drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T z drog  powiatow  nr
0582T W chock – Siekierno – Le na w miejscowo ci Rataje

lp. S.S.T. Opis j.m. ilo warto
netto

1 Przebudowa drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T w miejscowo ci Rataje
1.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne  Kod CPV 45111200-0

Roboty przygotowawcze
1

d.1.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych, dla trasy

drogowej w terenie równinnym
km 0,493

2
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie cz ci przelotowej przepustów z rur betonowych o r.
30-40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem
materia ów z rozbiórki na odl. 5 km.

mb 54

3
d.1.1

D-01.02.04 czne rozebranie kraw ników betonowych, u onych na
podsypce cementowo – piaskowej z wywiezieniem materia ów z
rozbiórki na odl. 5 km. mb 8

4
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej gr. 4
cm, odwóz materia u z rozbiórki na odl. 5 km. m2 479

5
d.1.1

D-01.02.04 rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej, p yt
betonowych 50x50x7 cm, bez odwozu m2 33
Roboty ziemne

6
d.1.1

D-02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z
transportem urobku na nasyp  samochodami na odl. do 3 km.
koryto g boko ci 45 cm – jezdnia                   1145,1
koryto g boko ci 15 cm – zjazdy do posesji    51,8
koryto g boko ci 10 cm – pobocza                  72,8
rów przydro ny                                                  145,6

m3 1415,3

1.2 Roboty odwadniaj ce Kod CPV 45232452-5
Odwodnienie korpusu drogowego

7
d.1.2

D-03.01.01 Wykonanie przepustu elbetowego skrzynkowego, wiat o
przepustu 40x30 cm na awie t uczniowej gr. 15 cm
zjazdy do posesji 22 szt.*6 m+2*2+2                 138

mb 138

8
d.1.2

D-03.01.01 Wykonanie cz ci przelotowej prefabrykowanych przepustów
drogowych rurowych jednootworowych, która sk ada si  z awy
fundamentowej wirowej, rur elbetowych 40 cm, izolacja
styków rur pap  i rur lepikiem mb 4

9
d.1.2

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kr gów betonowych w gotowym wykopie,
kr gi 1400 mm pokryw eliwn  wype nion  betonem, typ ci ki,

boko  2,0 m szt. 1
10

d.1.2
D-03.01.01 Obudowa wylotów przepustów, dla rur betonowych 40 cm,

cianki czo owe prefabrykowane szt. 1
11

d.1.2
D-03.02.02 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych

szt. 23
1.3 Roboty w zakresie budowy dróg Kod CPV 45233120-6

Podbudowa, nawierzchnia
12

d.1.3
D-04.01.01 Profilowanie i zag szczanie pod a pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni wykonywane w gr. kat II-IV
m2 3481,7

13
d.1.3

D-04.02.01 Wykonanie i zag szczenie warstwy z piasku  w korycie r cznie
gr. warstwy 10 cm m2 2544,7

14
d.1.3

D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie, warstwa gr. 15 cm
jezdnia                                                   2399
zjazdy do posesji                                   345

m2 2744
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15
d.1.3

D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie , warstwa gr. 8 cm
jezdnia                                                  2301,3

m2 2301,3

16
d.1.3

D-05.03.05g Wykonanie warstwy wi cej z betonu asfaltowego, gr.
warstwy po zag szczeniu 6 cm – kat. ruchu KR1
jezdnia                                                  2253,2

m2 2253,2

17
d.1.3

D-05.03.05d Wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego, gr.
warstwy po zag szczeniu 5 cm – kat. ruchu KR1
jezdnia                                                  2205

m2 2205

1.4 Roboty budowlane w zakresie uk adania chodników i asfaltowania Kod CPV 45233222-1
Elementy w zakresie chodników

18
d.1.4

D-08.01.01 Ustawienie kraw nika betonowego 15x30x100 cm na awie
betonowej C 12/15 (B15) z oporem
przy jezdni                                           42
progi zwalniaj ce                                 34

mb 76

19
d.1.4

D-08.01.01 Ustawienie kraw nika betonowego 15x30x100 cm na awie
betonowej
C 12/15 (B 15) z oporem (kraw nik z odzysku)

mb 8

20
d.1.4

D-05.03.23 enie kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o gr. 8
cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wype nione
piaskiem
progi zwalniaj ce                                 36

m2 36

21
d.1.4

D-05.03.23 enie kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej,
spoiny wype nione piaskiem (kostka z odzysku) m2 33

1.5 Roboty odwadniaj ce i nawierzchniowe Kod CPV 45232451-8
Roboty wyko czeniowe

22
d.1.5

D-06.01.03 Umocnienie dna rowu  i cieków elementami prefabrykowanymi
koryt kowanymi gr. 15 cm, u onymi na podsypce cementowo –
piaskowej z wype nieniem spoin zapraw  cementow

mb 35

23
d.1.5

D-06.01.03 Umocnienie skarp i dna rowu p ytami prefabrykowanymi
urowymi 60x40x10 cm typu MEBA. Wype nienie wolnych

przestrzeni humusem i obsianie traw , podsypka piaskowa 5 cm
m2 16

24
d.1.5

D-06.03.01
D-05.03.09

Uzupe nienie poboczy i zjazdów materia em pozyskanym z
frezowania nawierzchni tzw. destrukt (materia  Wykonawcy),
warstwa gr. 10 cm z powierzchniowym utrwaleniem wykonanych
poboczy emulsj  i grysami
pobocza szeroko ci 75 cm, obustronnie        728
zjazdy do posesji                                            345

m2 1073

25
d.1.5

D-06.01.01 Plantowanie r czne powierzchni gruntu (wykop, nasyp,
obrobienie na czysto), grunt kat. III m2 596

1.6 Instalowanie znaków drogowych Kod CPV  45233290-8

Oznakowanie i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu
26

d.1.6
D-

07.01.01c
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – za mas
chemoutwardzalnych – oznakowanie grubowarstwowe
znak P25 próg zwalniaj cy                           4,5

m2 4,5

27
d.1.6

D-
07.01.01d

Punktowy element odblaskowy koloru bia ego szt. 32

28
d.1.6

D-07.02.01 Ustawienie s upków z rur stalowych 70 mm dla znaków
drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem do ków z ubiciem
warstwami

szt. 9

29
d.1.6

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych, ostrzegawczych,
informacyjnych, tabliczki o powierzchni ponad 0,3 m2 (folia I
typu)
ostrzeg. A11a (4 szt.),  A2 (1 szt.)                 5
zakazu B20 (1 szt.), B33 (30 – 2 szt.)            3
uzupe n. U3b (3 szt.)                                      3
tabliczka T-1 (20 m – 4 szt.)                          4

szt. 15

RAZEM:
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2 Remont skrzy owania drogi gminnej Wymys ów – Rataje nr 0580T z drog  powiatow  nr 0582T
chock – Siekierno - Le na

2.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne  Kod CPV 45111200-0
Roboty przygotowawcze

30
d.2.1

D-01.02.04 Rozebranie cz ci przelotowej przepustów z rur betonowych o
r. 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem

materia ów z rozbiórki na odl. 5 km.
mb 8

31
d.2.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu, cianek czo owych i aw
fundamentowych z wywiezieniem materia ów z rozbiórki na
odl. 5 km.

m3 5

32
d.2.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej gr. 4
cm, odwóz materia u z rozbiórki na odl. 5 km. m2 25

33
d.2.1

D-01.02.04 Rozebranie koryt elbetowych u onych w rowie
przydro nym, odwóz materia u z rozbiórki na odl. 5 km. mb 10
Roboty ziemne

34
d.2.1

D-02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z
transportem urobku na nasyp  samochodami na odl. do 3 km.
koryto g boko ci 45 cm – jezdnia skrzy owanie    13,7
koryto g boko ci 10 cm – pobocza                           1,2
rów przydro ny                                                          4,8

m3 19,7

d.2.2 Roboty odwadniaj ce Kod CPV 45232452-5
Odwodnienie korpusu drogowego

35
d.2.3

D-03.01.01 Wykonanie cz ci przelotowej prefabrykowanych przepustów
drogowych rurowych jednootworowych, która sk ad si  z awy
fundamentowej wirowej, rur elbetowych 50 cm, izolacja
styków rur pap  i rur lepikiem

mb 12

36
d.2.2

D-03.01.01 Obudowa wylotów przepustów, dla rur betonowych 50 cm,
cianki czo owe prefabrykowane szt. 2

d.2.3 Roboty w zakresie budowy dróg Kod CPV 45233120-6
Podbudowa, nawierzchnia

37
d.2.3

D-04.01.01 Profilowanie i zag szczanie pod a pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane w gr. kat II-IV

m2 30,3

38
d.2.3

D-04.02.01 Wykonanie i zag szczenie warstwy z piasku  w korycie r cznie
gr. warstwy 10 cm m2 30,3

39
d.2.3

D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie, warstwa gr. 15 cm m2 28

40
d.2.3

D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie , warstwa gr. 8 cm m2 26,7

41 D-
05.03.05g

Wykonanie warstwy wi cej z betonu asfaltowego, gr.
warstwy po zag szczeniu 6 cm – kat. ruchu KR1 m2 25,8

42
d.2.3

D-
05.03.05d

Wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego, gr.
warstwy po zag szczeniu 5 cm – kat. ruchu KR1 m2 25

d.2.4 Roboty odwadniaj ce i nawierzchniowe Kod CPV 45232451-8
Roboty wyko czeniowe

43
d.2.4

D-06.01.03 Umocnienie skarp i dna rowu p ytami prefabrykowanymi
urowymi 60x40x10 cm typu MEBA. Wype nienie wolnych

przestrzeni humusem i obsianie traw , podsypka piaskowa 5 cm

mb 32

44
d.2.4

D-06.03.01
D-05.03.09

Uzupe nienie poboczy materia em pozyskanym z frezowania
nawierzchni tzw. destrukt (materia  Wykonawcy), warstwa gr.
10 cm z powierzchniowym utrwaleniem wykonanych poboczy
emulsj  i grysami
pobocza szeroko ci 75 cm, obustronnie        12

m2 12

d.2.5 Instalowanie znaków drogowych Kod CPV  45233290-8
Oznakowanie i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu

45
d.2.5

D-
07.01.01c

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – za mas
chemoutwardzalnych – oznakowanie grubowarstwowe
P12  linia bezwzgl dnego zatrzymania         3,5

m2 3,5

RAZEM:


