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BGK.7021.2.19.2014                                                   W chock 29.04.2014 r.

WARUNKI ZAMÓWIENIA
RRMONT PLACU MJR    PONUREGO W W CHOCKU

I. ZAMAWIAJ CY:
I.1) NAZWA I ADRES:
Gmina W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, woj. wi tokrzyskie,
tel. 41-27-36-130, faks 41-27-36-159.
Adres strony internetowej Zamawiaj cego: http://gmina .wachock.sisco.info

II. OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
II.1)  Przedmiotem zamówienia jest: remont istniej cej nawierzchni z mieszanek
mineralno – bitumicznych o cznej powierzchni 1934,77 m2, który obejmuje:

Sfrezowanie istniej cej nawierzchni o powierzchni 1934,77 m2. Materia
pozyskany z frezowania nawierzchni jest w asno ci  Zamawiaj cego.
Wykonawca obowi zany jest przewie  w/w materia  wbudowa  i
zawa owa  w miejscu wskazanym przez Inwestora. Odleg  miejsca
wbudowania od prowadzonych robót do 2 km.
Wykonanie warstwy wyrównawczej na powierzchni ok. 600 m2,
Wykonanie warstwy cieralnej o gr. 4 cm,
 Odtworzeniu istniej cego oznakowania poziomego. Wykonawca przed
rozpocz ciem robót obowi zany jest udokumentowa  istniej ce
oznakowanie poziome, które po wykonaniu warstwy cieralnej nale y
odtworzy . Odtworzenie oznakowania poziomego w pasie drogowym
drogi krajowej nr 42  od km 179+719 do km 281+766  nale y wykona
wed ug ark. 134 stanowi cego za . nr 9 niniejszego Warunków
zamówienia.
 Rozebranie istniej cego ziele ca z gazonami kwiatowymi usytuowanego
na wysoko ci posesji nr 9 o powierzchni 49,5 m2,
Wbudowaniu palisady od strony istniej cych ci gów pieszych i istniej cej
nawierzchni asfaltowej,
Wbudowanie por czy ochronnych na wysoko ci palisady o d . 13 m,
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Opracowanie i wdro enie  projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót w pasie drogowym drogi krajowej, jego uzgodnienie z zarz dc
drogi krajowej wydzia em ruchu drogowego Wojewódzkiej Komendy
Policji w Kielcach oraz uzyskaniem zatwierdzenia tego projektu przez
organ zarz dzaj cy ruchem w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Opracowanie i wdro enie projektu organizacji i wdro enie projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi
gminnej Plac Mjr Ponurego, jego uzgodnienie z zarz dc  drogi wraz z
jego zatwierdzeniem w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach
i Starostwie Powiatowym w Starachowicach.
Opracowanie i wdro enie projektu sta ej organizacji ruchu (oznakowanie
poziome i pionowe )wraz z jego zatwierdzeniem w Komendzie
Powiatowej Policji i Starostwie Powiatowym w Starachowicach.
Wykonawca robót winien uzyska  zezwolenie zarz dcy drogi krajowej (w
formie umowy u yczenia) na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi
krajowej.

 Szczegó owy zakres robót zosta  okre lony w przedmiarze robót
      (za cznik nr 2).
II.2)  Wymagania Zamawiaj cego:

Wszelkie prace obj te przedmiotem zamówienia nale y wykonywa
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
zaleceniami Zamawiaj cego.
 Wykonawca winien zapozna  si  z terenem budowy i  przedmiarem robót
oraz wnie  ewentualne uwagi na etapie i w terminie og oszenia
przetargu.
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych prac, za
prawid owe oznakowanie robót oraz bezpiecze stwo w trakcie
prowadzenia robót.
Zastosowany sprz t do wykonania przedmiotu zamówienia powinien
gwarantowa  wykonanie prac zapewniaj c dobr  jako  i bezpiecze stwo.
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.
Wykonawca urz dzi zaplecze budowy we w asnym zakresie i poniesie
koszty z tym zwi zane.
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 u ytkowania.
Wykonawca jest obowi zany utrzymywa  na bie co w nale ytym stanie
drogi objazdowe w czasie prowadzenia robót.
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III.   CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zako czenie robót budowlanych i zg oszenie do odbioru ko cowego do
13.05.2014 r. Za termin zako czenia robót budowlanych 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.

IV. WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA

Zamawiaj cy dopuszcza do udzia u w post powaniu oferentów którzy:
IV.1)  Posiadaj  uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub
czynno ci, 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 - wg wzoru
stanowi cego Za . Nr 3 (orygina ).

IV.2)   Posiadania wiedzy i do wiadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku:
Zamawiaj cy uzna, e Wykonawca spe ni  niniejszy warunek je eli wyka e, e
w okresie ostatnich 5 lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres
prowadzenia dzia alno ci jest krótszy, w tym okresie wykona  w sposób
nale yty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czy , co
najmniej dwie roboty budowlane, z których ka da by a o warto ci co najmniej
150 000  z  brutto, polegaj ce na budowie, przebudowie lub, remoncie  dróg.
Spe nienie tego warunku Zamawiaj cy ocenia  b dzie na podstawie za czonego
do oferty wykazu robót sporz dzonego wg wzoru stanowi cego Za . Nr 5
(orygina ) i za czonych dowodów dotycz cych najwa niejszych robót
okre laj cych czy zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawid owo uko czone. Warto ci podane w dokumentach potwierdzaj cych
spe nienie powy szego warunku w walutach innych ni  PLN, Wykonawca
przeliczy wg redniego kursu NBP na dzie  zako czenia wykonania robót (data
spisania protoko u odbioru lub inny równowa ny dokument).

W przypadku wykazania wiedzy i do wiadczenia innych podmiotów, wykonawca
przed y pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
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niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia- za cznik nr 7 do  Warunków zamówienia.

IV.3)   Dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku:
Zamawiaj cy uzna, e Wykonawca spe ni  niniejszy warunek je eli wyka e, e
dysponuje b  b dzie dysponowa  osob , która b dzie uczestniczy  w
wykonywaniu zamówienia:
- co najmniej jedn  osob  posiadaj  uprawnienia budowlane do kierowania
robotami bez ogranicze  w specjalno ci drogowej.
Spe nienie tego warunku oceniane b dzie na podstawie za czonego do oferty
wykazu osób, sporz dzonego wg wzoru stanowi cego za czniki Nr 6 (orygina )

W przypadku wykazania osób zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, wykonawca przed y pisemne zobowi zanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia –za cznik nr 7 do Warunków zamówienia.

 IV.4) Zamawiaj cy oceni spe nienie warunków udzia u w post powaniu na
podstawie dokumentów za czonych do oferty na zasadzie „spe nia „/ „nie
spe nia”.

Wykonawca musi wykaza  spe nianie ka dego z warunków.
Niespe nienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie
wykonawcy z post powania.

V. O WIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJ  DOSTARCZY
WYKONAWCY.
V.1) Wykonawca zobowi zany jest przed  nast puj ce o wiadczenia i
dokumenty:
• 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, wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed
up ywem terminu sk adania ofert,
• Wykaz wykonanych robót o podobnym charakterze z ostatnich pi ciu lat
a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie z podaniem
ich warto ci, daty i miejsca wykonania oraz za czeniem dokumentów
potwierdzaj cych, i  roboty te zosta y wykonane z nale yt  staranno ci   -
za cznik nr 5 do Warunków zamówienia.
• wykaz osób które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, w
szczególno ci odpowiedzialnych za wiadczenie us ug, kontrol  jako ci lub
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kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych do
wykonania zamówienia, a tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci
oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru
okre lonego w za . Nr 6  do Warunków zamówienia,
• wiadczenia o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu za cznik
Nr 3 WZ (orygina ).

 V.2)   Oferent sk ada wszystkie dokumenty w formie orygina u lub kopii
po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez Wykonawc .

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI
ZMAWIAJ CEGO Z OFERENTAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA

WIADCZE  I DOKUMENTÓW A TAK E WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI  Z OFERENTAMI.
V.1) O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelk  inn
korespondencj  zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj  pisemnie, faksem lub
drog  elektroniczn  (z zastrze eniem pkt. VI.2) je eli Zamawiaj cy lub
Wykonawca przekazuj  korespondencj  za pomoc  faksu lub drog
elektroniczn  – ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt
ich otrzymania (np. wysy aj c faks lub e-mail zwrotny). W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomo ci przez Wykonawc  przyjmuje si , e
pismo wys ane przez Zamawiaj cego na ostatni znany nr faksu lub adres e-mail
podany przez Wykonawc  zosta o mu dor czone w sposób umo liwiaj cy
zapoznanie si  Wykonawcy z tym pismem. Adres poczty elektronicznej
Zamawiaj cego: sekretariat@wachock.pl.
Nr faksu Zamawiaj cego 41-27 – 36 – 159.
VI.2)  Forma pisemna wymagana jest do z enia oferty wraz z za cznikami.
VI.3)  W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem
terminu sk adania ofert zmieni  tre  Warunków zamówienia. Ka da dokonana
zmiana warunków zamówienia zostanie przez Zamawiaj cego niezw ocznie
przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano warunki zamówienia
oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej urz du, tj.
http://gmina.wachock.sisco.info
VI.4)   W przypadku gdy zmiana tre ci warunków zamówienia b dzie
prowadzi a do zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu Zamawiaj cy zamieszcza
og oszenie o zmianie warunków zamówienia na stronie internetowej urz du, tj.
http://gmina.wachock.sisco.info.
VI.5)   Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci
warunków zamówienia.  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 warunków zamówienia wp yn  do

mailto:sekretariat@wachock.pl
http://gmina.wachock.sisco.info
http://gmina.wachock.sisco.info.
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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.
VI.6)  Zamawiaj cy jednocze nie przekazuje tre  zapyta  wraz z
wyja nieniami Wykonawcom, którym przekaza  warunki zamówienia, bez
ujawniania ród a zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której
udost pniono og oszenie, tj. http://gmina.wachock.sisco.info
 VI.7) Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia u w post powaniu.

VII.  SPOSÓB UDOST PNIANIA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Warunki zamówienia s  dost pne na stronie internetowej Zamawiaj cego
http://gmina.wachock.sisco.info ponadto na wniosek Wykonawcy Zamawiaj cy
przekazuje Wykonawcy WZ w terminie do 5 dni, odbiór osobisty jest mo liwy
w Urz dzie Miasta i Gminy w W chocku ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock
w pok. nr 5 w godz. 745 - 1500

Osoba odpowiedzialna za kontakty z oferentami.
Beata Kiwak – inspektor ds. dróg tel.(41) 273 61 36
          w godz. 700 – 15 30,pokój Nr 5

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
VIII.1)   Oferta winna by  sporz dzona w j zyku polskim.
VIII.2)    Oferta powinna by  sporz dzona zgodnie z wzorem – „Formularz
oferty” stanowi cym za cznik Nr 1 do Warunków zamówienia.
VIII.3) Do formularza ofertowego nale y do czy :
- wszelkie dokumenty o wiadczenia i informacje wymagane w Warunkach
zamówienia.
VIII.4)  Oferta winna zawiera  ca  Zamówienia.
VIII.5)  Ka dy Oferent mo e z  w niniejszym przetargu tylko jedn  ofert .
VIII.6)  Formularz oferty i wszelkie inne dokumenty powinny by  podpisane
przez osoby upowa nione do reprezentowania Oferenta.
VIII.7)  Wszelkie poprawki lub korekty b dów w tre ci oferty powinny by
parafowane przez osoby upowa nione do reprezentowania Oferenta.
VIII.8)  W przypadku gdy oferent do cza do oferty za czniki - kopie jakiego
dokumentu, kopia winna by  po wiadczona za zgodno  z orygina em przez
osoby upowa nione do reprezentowania Oferenta.
VIII.9)   Upowa nienie do podpisania oferty winno by  do czone do oferty, o
ile nie wynika z innych dokumentów za czonych do oferty.
VIII.10)  Wszystkie strony powinny by  podpisane, ponumerowane i zszyte
trwale w ca .
VIII.11)  W zwi zku z jawno ci  post powania przetargowego, Wykonawca
mo e zastrzec niektóre informacje w swej ofercie. Zastrze one mog  by  tylko
te informacje, których ujawnienie narusza oby tajemnic  handlow

http://gmina.wachock.sisco.info
http://gmina.wachock.sisco.info
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przedsi biorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku dane dokumenty nale y oznaczy
klauzul  „Zastrze one”.
VIII.12)   Oferta powinna by  z ona  w trwale zamkni tej kopercie.
Koperta powinna by  opisana

Remont Placu Mjr Ponurego w W chocku

Wykonawcy wyst puj cy jako spó ka cywilna zobowi zani s  do
za czenia do oferty umowy spó ki oraz pe nomocnictwa do podpisania oferty w
przypadku nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spó ki.

 IX. ZAWARTO  OFERTY I SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIENIA
Oferta powinna sk ada  si  z :
IX.1) Formularza ofertowego – sporz dzonego zgodnie z za cznikiem do
niniejszych warunków zamówienia.
IX.2)  Kosztorysu ofertowego.
IX.3)   Orygina u pe nomocnictwa udzielanego osobom podpisuj cym ofert , o
ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powy szym zakresie nie wynika
wprost z dokumentu rejestrowego.
IX.4)  W przypadku sk adania oferty przez podmioty wyst puj ce wspólnie
(konsorcjum) do oferty musi by  do czone dla podmiotu wiod cego – lidera -
pe nomocnictwo do reprezentowania wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
Pe nomocnictwo musi by  podpisane przez przedstawicieli (osoby uprawnione
do reprezentowania firmy) wszystkich podmiotów wyst puj cych wspólnie.
IX.5)   O wiadcze  i dokumentów, o których mowa w niniejszych warunkach
zamówienia.

X.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SK ADANIA I OTWARCIA OFERT:
Oferty nale y sk ada  na adres Zamawiaj cego:
Urz d Miasta i Gminy W chock, ul. Wielkowiejska 1, pok. nr 10 –  Sekretariat
nie pó niej ni  do – 08.05.2014 r. godz. 1100

Oferty z one po tym terminie zostan  Oferentowi zwrócone bez otwierania,
Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert w formie elektronicznej.
Oferty otwierane b  w siedzibie Zamawiaj cego pok. nr 5 w dniu
08.05.2014 r. o godz. 1115.
Zmiana i wycofanie oferty.
Wykonawca ma prawo przed up ywem terminu sk adania ofert, zmieni  lub
wycofa  ofert  pod warunkiem, e Zamawiaj cy otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie musi by  z one
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wed ug tych samych zasad jak sk adana oferta, tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
Wykonawca ma prawo przed up ywem terminu sk adania ofert, wycofa  si  z
post powania poprzez z enie pisemnego powiadomienia (wed ug tych samych
zasad jak wprowadzenie zmian) z dopiskiem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty z dopiskiem „ZMIANA” zostan  otwarte przy otwarciu oferty
Wykonawcy, który wprowadzi  zmiany i po stwierdzeniu poprawno ci
procedury dokonania zmian oraz zostan  do czone do oferty.
Koperty z dopiskiem „WYCOFANIE” b  otwierane w pierwszej kolejno ci, a
po stwierdzeniu poprawno ci procedury, oferty wycofane nie b  otwierane
Termin zwi zania ofert  ustala si  na 30 dni.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
XI.1)  Cen  ofertow  jest cena brutto przedmiotu zamówienia wyra ona w PLN
z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku cyfrowo i s ownie.
XI.2)  Oferta cenowa powinna by  sporz dzona w oparciu o przedmiar robót,
oraz zakres robót wynikaj cy z w asnej kalkulacji robót tymczasowych i prac
towarzysz cych nie obj tych dokumentacj  przetargow .
XI.3)  Cena oferty winna uwzgl dnia  wszystkie koszty zwi zane z realizacj
przedmiotu zamówienia cznie z podatkami od towarów i us ug VAT,
transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego protokó em
ko cowego odbioru, op atami administracyjnymi (np. zaj cie pasa drogowego),
wszelkie inne koszty nie uj te w przedmiarze robót i warunkach zamówienia a
niezb dne do wykonania przedmiotu zamówienia.
XI.4) Zamawiaj cy przewiduje rozliczenie z wykonawc  tylko w walucie
polskiej.

XII. SPOSÓB OCENY OFERT I KRYTERIA JEJ PRZYZNANIA
XII.1) Przy wyborze ofert Zamawiaj cy b dzie kierowa  si  nast puj cymi
kryteriami - cena
XII.2)  Sposób obliczania warto ci punktowej kryterium cena

X=(Cena najkorzystniejszej oferty)/(Badana oferta)  x 100

XII.3) Za najkorzystniejsz  zostanie uznana oferta, spo ród ofert
nieodrzuconych – wa nych,  zawieraj ca najni sz  cen  realizacji zamówienia.
XII.4)   Obliczaj c punktacj  dla poszczególnych ofert, Zamawiaj cy zastosuje
zaokr glenie do dwóch miejsc po przecinku.
XII.5)  W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da  od
Wykonawców pisemnych wyja nie  dotycz cych tre ci z onych ofert.
XII.6)  Zamawiaj cy poprawi w ofercie:

oczywiste omy ki pisarskie,
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oczywiste omy ki rachunkowe z uwzgl dnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty z warunkami zamówienia,
nie powoduj ce istotnych zmian w tre ci oferty i niezw ocznie zawiadomi
o tym Wykonawc , którego oferta zosta a poprawiona.

XII.7)  Zamawiaj cy odrzuci ofert , je eli:
- jej tre  nie odpowiada tre ci warunków zamówienia,
- zawiera b dy w obliczeniu ceny,
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia nie zg osi  si
na poprawienie pomy ki,
- Wykonawca nie z  wyja nie  w okre lonym terminie,
- Zamawiaj cy nie przewiduje mo liwo ci uzupe niania ofert.
XII.8) 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.
XII.9)  O wyborze oferty Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawc , którego oferta
zostanie wybrana. Pozostali wykonawcy zostan  poinformowani telefonicznie.
XII.10) Zamawiaj cy mo e uniewa ni  post powanie bez podania przyczyn,
zawiadamiaj c o tym Wykonawców którzy z yli oferty.

XIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJ CY SI  O ZAMÓWIENIE
XIII.1)  Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o zamówienie :

ponosz  solidarn  odpowiedzialno  za niewykonanie lub nienale yte
wykonanie zamówienia,
zobowi zani s  do ustanowienia pe nomocnika Wykonawców
wyst puj cych wspólnie do reprezentowania ich w post powaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
post powaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje si ,
e pe nomocnictwo do podpisania oferty obejmuje po wiadczenie „za

zgodno  z orygina em” wszystkich kopii dokumentów,
pe nomocnictwo musi wynika  z umowy lub innej czynno ci prawnej  i
mie  form  pisemn  , fakt ustanowienia Pe nomocnika musi wynika  z
za czonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona

dzie z pe nomocnikiem,
orygina  pe nomocnictwa lub kopia po wiadczona „za zgodno  z
orygina em” przez notariusza powinien by  za czony do oferty i
zawiera  w szczególno ci wskazanie:
- post powania o zamówienie publiczne którego dotyczy,
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         - wszystkich wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o udzielenie
zamówienia wymienionych z nazwy z okre leniem adresu siedziby,

- ustanowionego pe nomocnika oraz zakres jego umocowania,
dokument pe nomocnictwa musi by  podpisany przez wszystkich
Wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o udzielenie zamówienia,
podpisy musz  by  z one przez osoby uprawnione do sk adania

wiadcze  woli  (wymienione we w ciwym rejestrze),
przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, je eli oferta
konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj cy za da
umowy reguluj cej wspó prac  tych Wykonawców.

XIII.2)  Oferta wspólna sk adana przez dwóch lub wi cej Wykonawców
powinna spe nia  nast puj ce wymagania:

musi by  zgodna z postanowieniami warunków zamówienia,
sposób sk adania o wiadcze  i dokumentów w przypadku sk adania oferty
wspólnej:

-  o wiadczenia, formularze, dokumenty sporz dzone na za czonych do
warunków zamówienia    wzorach sk ada i podpisuje w imieniu
wszystkich Wykonawców Pe nomocnik wpisuj c w miejscu
przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy
Wykonawców sk adaj cych ofert  wspóln ,

     -  dokumenty  takie  jak:  odpis  z  w ciwego  rejestru  sk adane  s  w
odniesieniu do ka dego z cz onków konsorcjum

XIV. ZAWARCIE UMOWY:
Zawarcie umowy z wybranym Oferentem nast pi w miejscu i czasie
okre lonym przez Zamawiaj cego,
Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  odst pienia od umowy.
Wszelkie przysz e zobowi zania wykonawcy zwi zane z umow  b
wynika y ze zobowi za  zawartych w ofercie i umowie.
Za cznikiem nr 4 do Warunków zamówienia jest sporz dzony przez
Zamawiaj cego projekt umowy. W jej tre ci, która nie podlega
negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiaj cego warunki
realizacji zamówienia.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz , przed
podpisaniem umowy zobowi zany jest do:

- przed enia op aconej polisy potwierdzaj cej, e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia,

- przed enia umowy reguluj cej wspó prac  wykonawców wspólnie
ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia,
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- z enia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i
okazania ich pe nomocnictwa, je eli taka konieczno  zaistnieje,

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA ,KTÓRE ZOSTAN
WPROWADZONE DO TRE CI
XV.1)  Projekt umowy jaka zostanie zawarta mi dzy Zamawiaj cym, a
Wykonawc  stanowi  za cznik do warunków zamówienia.
XV.2)  Zamawiaj cy wymaga, aby wybrany Wykonawca zawar  z nim umow
na warunkach okre lonych w za czonym projekcie umowy.
XV.3) Wszelkie zmiany do niniejszej umowy, wymagaj  aneksu sporz dzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.

XVI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
XVI.1) W ramach realizacji zamówienia Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo
powierzenia podwykonawcom cz ci zamówienia.
XVI.2) Zamawiaj cy da wskazania przez Wykonawc  w ofercie cz ci
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy  podwykonawcom –
za cznik nr 8.
XVI.3) 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:

Wykonawca przedstawi Zamawiaj cemu wniosek wraz z projektem
umowy z podwykonawc ,
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,
zg oszenie w powy szym terminie sprzeciwu lub zastrze  przez
Zamawiaj cego do projektu umowy b dzie równoznaczne z odmow
udzielenia zgody,
w przypadku odmowy okre lonej w pkt. 3.3, Wykonawca ponownie
przedstawi projekt umowy z podwykonawc  w powy szym trybie,
uwzgl dniaj cy zastrze enia lub uwagi zg oszone przez Zamawiaj cego

XVI.4) 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.
XVI.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.
XVI.6)  Ka da umowa zawarta przez Wykonawc  z podwykonawcami powinna
zawiera  postanowienie o obowi zku uzyskania zgody Zamawiaj cego i
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Wykonawcy na zawarcie umowy przez podwykonawc  z dalszymi
podwykonawcami. Ustalenia niniejszego pkt. stosuje si  odpowiednio.
XVI.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 .
XVI.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.
XVI.9)  Powy szy tryb udzielenia zgody b dzie mie  zastosowanie do
wszelkich zmian, uzupe nie  oraz aneksów do umów z podwykonawcami
XVI.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

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.

XVII. POZOSTA E INFORMACJE.
XVII.1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia
zastosowanie maj  przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego itp
XVII.2)  Integraln  cz ci  specyfikacji s  nast puj ce za czniki:
Za cznik nr 1  – Formularz ofertowy;
Za cznik nr 2  – Przedmiary robót;
Za cznik nr 3  – O wiadczenie Wykonawcy;
Za cznik nr 4 – Projekt umowy;
Za cznik nr 5  – Wykaz wykonanych robót;
Za cznik nr 6  – Wykaz osób które b  uczestniczy  w wykonywaniu
zamówienia, w szczególno ci odpowiedzialnych za wiadczenie us ug, kontrol
jako ci lub kierowanie robotami budowlanymi;
Za cznik nr 7 - Zobowi zanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezb dnych zasobów;
Za cznik nr 8 – Wykaz cz ci zamówienia które Wykonawca powierzy
podwykonawcom.
 Za cznik nr 9 – arkusz 134 projektu oznakowania sta ego pt. „Projekt
organizacji ruchu . Droga krajowa nr 42 od km 179+719 do km 281+766”.
XIX. Czynno ci po zako czeniu post powania,
O wynikach przetargu Zamawiaj cy powiadomi wszystkich uczestników
post powania w sposób uzgodniony w niniejszej Warunkach zamówienia.
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Zatwierdzi :

Burmistrz
Miasta i Gminy W chock

 Jaros aw Samela
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Za cznik Nr 1  Formularz oferty

__________________________
                                                                                                       (miejscowo  i data)
__________________________
(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie)

Zamawiaj cy:
                                                                                          Gmina W chock
                                                                                         ul. Wielkowiejska 1
                                                                                           27-215 W chock

OFERTA
Nawi zuj c do og oszenia o przetargu na „Remont Placu Mjr Ponurego w

chocku”, opublikowanym  na ………………………………………. z dnia
………………… oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymogami zawartymi w Warunkach Zamówienia i przedmiarze robót:
1.   Za cen :
Warto  netto:                   …………………………………. z
VAT:                                 …………………………………. z  ( ….. %)
Cena oferty brutto:            ………..……………...……….... z

ownie cena oferty: ........................................................................................ z
2.   W terminie do dnia 13 czerwca 2014 r.
3. O wiadczamy, e:
 1)  zapoznali my si  z warunkami podanymi przez Zamawiaj cego w
Warunkach zamówienia i akceptujemy je w ca ci jako wy czn  podstaw
procedury przetargowej;
 2)  zapoznali my si  z dokumentacj  projektow  opisuj  przedmiot
zamówienia, miejscem prowadzenia robót i nie wnosimy do nich adnych
zastrze
3)  uzyskali my wszelkie niezb dne informacje do przygotowania oferty i
wykonania  zamówienia;
4)   na wykonane roboty i zastosowane materia y udzielimy gwarancji: 36
miesi cy od dnia odebrania przez Zamawiaj cego robót budowlanych i
podpisania (bez uwag) protoko u ko cowego,
5)  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
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6)  akceptujemy istotne postanowienia umowy, zgodnie z wzorem umowy
stanowi cym za cznik Nr 4 do Warunków zamówienia;
7)  zapoznali my si  z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia i
uzyskali my informacje niezb dne do wykonania przedmiotu zamówienia;
8)   uwa amy si  za zwi zanych niniejsz  ofert  na okres 30 dni, bieg terminu
rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert.
4. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowi zujemy   si    do
zawarcia    umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiaj cego oraz
do wniesienia tytu em zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
równowarto ci kwoty w wysoko ci 10 % ceny ofertowej brutto.
5. Roboty obj te zamówieniem zamierzamy wykona  sami / z udzia em
podwykonawców*.
* niepotrzebne skre li
6. Upowa nionym przedstawicielem (pe nomocnikiem) do reprezentowania
Wykonawcy w post powaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do
podpisywania oferty i innych dokumentów zwi zanych z post powaniem i
podejmowaniem decyzji w imieniu Wykonawcy jest
…………………………………………………………………………..…….. .
7. Dane podmiotu sk adaj cego ofert :
NIP ...................................................... REGON................................................
Numer faksu do porozumiewania si  z Wykonawc : ……....................................
Korespondencj  w sprawie przedmiotowego zamówienia prosz  kierowa  na:
……………………………………………………………………………………
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiaj cym
……................................................................................................................
tel.: ……………………….. faks: …………….………
8. Oferta wraz z za cznikami zosta a z ona na ……………….. stronach.
9. Do oferty do czono nast puj ce o wiadczenia, dokumenty i informacje:
1. ………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………

..............................., dnia .........................

                                                                          .......................................
                                                                                 Podpis/y osób uprawnionych do sk adania
                                                                                    o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy
                                                                                                 oraz piecz tka / piecz tki
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Za cznik nr 3 O wiadczenie wykonawcy

O  W I A D C Z E N I E

wiadczam, e:
- posiadam uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub
czynno ci, je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie ,
- posiadam niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz potencja  techniczny, a
tak e dysponuj  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduj  si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej
wykonanie zamówienia,

..............................., dnia ..................

..............................................
                                                                                                     Podpis/y osób uprawnionych
                                                                                                       do sk adania o wiadcze
                                                                                                     woli w imieniu Wykonawcy
                                                                                                      oraz piecz tka / piecz tki

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia,
wiadczenie sk ada  i podpisuje ka dy z Wykonawców
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Za cznik nr 4 Projekt umowy

U M O W A   Nr BGK  .... /…./ PROJEKT /

zawarta w dniu ……………….. r. w W chocku  pomi dzy:
Gmin  W chock  ul. Wielkowiejska 1 , 27-215 W chock,
NIP 664 – 19 – 85 – 659, zwan  w dalszej cz ci umowy ZAMAWIAJ CYM,
reprezentowanym przez :mgr. Jaros awa Samel
a
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
wpisanym do:
1/ Centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej,
2/Krajowego Rejestru S dowego pod nr ............................................................
3/ posiadaj cym NIP ……………………………..
zwanym w dalszej cz ci Umowy WYKONAWC .

W wyniku przeprowadzonego post powania przetargowego zosta a zawarta
umowa o nast puj cej tre ci:

§ 1

1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach
zadania pn.: „Remont Placu Mjr Ponurego w W chocku”, zgodnie  z
wymaganiami okre lonymi przez Zamawiaj cego oraz z on  ofert
stanowi  za cznik Nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowi zuje si  wykona  przedmiot umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, obowi zuj cymi przepisami w szczególno ci
techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.
3. Szczegó owy zakres zadania opisany zosta  w  warunkach zamówienia, w tym
w opisie przedmiotu zamówienia i  w  przedmiarze robót.
4. Wykonawca o wiadcza, e zapozna  si  z opisem przedmiotu zamówienia,
miejscem prowadzenia robót oraz warunkami prowadzenia robót i nie wnosi do
nich adnych uwag i zastrze .

§ 2
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1. Termin  zako czenia realizacji zamówienia i zg oszenie do odbioru
ko cowego do13.06.2014 r.
5. Za termin zako czenia realizacji zamówienia przyjmuje si  dzie  pisemnego
zg oszenia Zamawiaj cemu przez Wykonawc  gotowo ci do odbioru
ko cowego przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezb dnej dokumentacji
odbiorowej w sk ad której wchodz :
a) kosztorys zamienny,
b) dokumentacja powykonawcza
c) protoko y z bada ,
d) certyfikaty, deklaracje zgodno ci z PN, aprobaty techniczne dla
wszystkich wyrobów u ytych przy realizacji przedmiotu umowy,
e)     projekt sta ej organizacji ruchu

§ 3

1. Do obowi zków Zamawiaj cego nale y przede wszystkim:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy  w
terminie do 14 dni licz c od dnia podpisania umowy,
2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nale ytego wykonania,
3) terminowa zap ata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowi zków Wykonawcy nale y przede wszystkim:
1)       przej cie terenu robót od Zamawiaj cego oraz przekazanie o wiadczenia
o przej ciu obowi zków kierownika budowy,
2)      wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, obowi zuj cymi przepisami i polskimi normami,
3) opracowanie i wdro enie  projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót w pasie drogowym drogi krajowej, jego uzgodnienie z zarz dc  drogi
krajowej wydzia em ruchu drogowego Wojewódzkiej Komendy Policji w
Kielcach oraz uzyskaniem zatwierdzenia tego projektu przez organ zarz dzaj cy
ruchem w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
4) opracowanie i wdro enie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót w pasie drogowym drogi gminnej Plac Mjr Ponurego, jego uzgodnienie z
zarz dc  drogi wraz z jego zatwierdzeniem w Komendzie Powiatowej Policji w
Starachowicach i Starostwie Powiatowym w Starachowicach w terminie 14 dni
od dnia zawarcia umowy,
5) opracowanie i wdro enie projektu sta ej organizacji ruchu (oznakowanie
poziome i pionowe ) wraz z jego zatwierdzeniem w Komendzie Powiatowej
Policji i Starostwie Powiatowym w Starachowicach,
6)    ponoszenie pe nej odpowiedzialno ci (w tym finansowej) za stan i
przestrzeganie przepisów ochrony rodowiska, bhp, ochrony p.po  i dozór
mienia na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powsta e w trakcie
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trwania robót na terenie przej tym od Zamawiaj cego lub maj cych zwi zek z
prowadzonymi robotami,
7)      terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
8)  ponoszenie pe nej odpowiedzialno ci za szkody oraz nast pstwa
nieszcz liwych wypadków pracowników i osób trzecich, powsta e w zwi zku z
prowadzonymi robotami, w tym tak e ruchem pojazdów,
9)      uporz dkowanie placu budowy po zako czeniu robót, jak równie  terenów

siaduj cych zaj tych lub u ytkowanych przez Wykonawc  na czas trwania
robót, w tym dokonania na w asny koszt napraw zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu
dróg, nawierzchni ci gów pieszych lub instalacji itp.,
10)     utrzymanie w nale ytym stanie dróg objazdowych
11)   przygotowanie do odbioru ko cowego kompletu dokumentów niezb dnych
przy odbiorze,
12)   ponoszenie wy cznej odpowiedzialno ci za wszelkie szkody b ce
nast pstwem niewykonania lub nienale ytego wykonania przedmiotu umowy,
które to szkody Wykonawca zobowi zuje si  pokry  w pe nej wysoko ci,
13)     przez ca y okres trwania umowy Wykonawca zobowi zany jest posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej tj. polisy, potwierdzaj cej, e
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia, na sum
gwarancyjn  nie mniejsz  ni  160 000,00 z , obejmuj cej odpowiedzialno
Wykonawcy wobec Zamawiaj cego, pracowników i osób trzecich, z tytu u
szkód powsta ych w zwi zku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
14)     niezw oczne informowanie Zamawiaj cego  o problemach technicznych
lub okoliczno ciach, które mog  wp yn  na jako  robót lub termin
zako czenia robót,
15)   ponoszenie op at z tytu u zaj cia pasa drogowego oraz spe nienie
wszystkich warunków zawartych w zezwoleniach w sprawie zaj cia pasa
drogowego,
3. Wykonawca o wiadcza, e przyjmuje do wiadomo ci, e ponosi  b dzie
wy czn  odpowiedzialno  z tytu u ewentualnego uszkodzenia istniej cych
instalacji podziemnych, o których istnieniu powzi  wiadomo  od
Zamawiaj cego  lub w inny sposób.
4. Od daty protokolarnego przej cia budowy do ko cowego odbioru robót,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  na zasadach ogólnych za wszelkie szkody
powsta e na budowie.
5. W ramach wynagrodzenia okre lonego w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca
Sporz dzi dokumentacj  powykonawcz .
6. W uzasadnionych przypadkach na danie Zamawiaj cego, Wykonawca musi
przedstawi  badania laboratoryjne wbudowanych materia ów. Badania te
Wykonawca wykona na w asny koszt.
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7. Wykonawca jest zobowi zany, na ka de danie Zamawiaj cego do
przekazania wiadectw jako ci materia ów dostarczonych na plac budowy)
certyfikat na znak bezpiecze stwa, deklaracja zgodno ci, aprobata techniczna,
itp.), jak równie  do uzyskania akceptacji Zamawiaj cego przed ich
wbudowaniem.
8. Wykonawca zobowi zany jest zapewni  wykonanie robót i kierowanie
robotami obj tymi umow  przez osoby posiadaj ce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
9. Wykonawca zobowi zuje si  wyznaczy  do kierowania robotami osoby
wskazane w Ofercie Wykonawcy.
10. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by  uzasadniona przez Wykonawc  na
pi mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiaj cego. Zamawiaj cy
zaakceptuje tak  zmian  w terminie 7 dni od daty przed enia propozycji
wy cznie wtedy, gdy kwalifikacje i do wiadczenie wskazanych osób b
spe nia  warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
11. Zaakceptowana przez Zamawiaj cego zmiana którejkolwiek z osób, o
których mowa w ust. 2 winna by  potwierdzona pisemnie i wymaga aneksu do
niniejszej
12. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy:
………………..……………………………………………………………….

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaj  wynagrodzenie dla
Wykonawcy zgodne   z ofert  przetargow   w wysoko ci brutto: …………..
……………………… z  ( s ownie …………………………………………z )
w tym podatek VAT  ……………… z .
2. Rozliczenie wykonanych robót nast pi kosztorysami zamiennymi, na
podstawie wska ników cenowych uj tych w kosztorysie ofertowym, w oparciu
o przedstawiony przez Wykonawc  i sprawdzony przez Inwestora obmiar robót.
3. Rozliczenie robót b dzie nast powa o  w oparciu o wystawion  przez
Wykonawc  faktur .
4. Podstaw  wystawienia  faktury przez Wykonawc  b dzie zatwierdzony
przez Inwestora  protokó  odbioru ko cowego.
5. Nale no  za wykonane roboty p atna b dzie w formie polecenia
przelewu w terminie do 30 dni licz c od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiaj cego na wskazane przez Wykonawc  konto bankowe, przy czym
wyp ata wynagrodzenia Wykonawcy b dzie uwarunkowana przedstawieniem
przez niego dokumentów, o których w mowa w ust. 6.
6. Je eli Wykonawca b dzie korzysta  z podwykonawców to:
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1) wraz z faktur  sk ada:
a) zestawienie zrealizowanych robót w ramach zaakceptowanych przez
Zamawiaj cego umów o podwykonawstwo, zawieraj ce zakres i termin
wykonanych robót oraz warto  kwot nale nych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy ze sk adanej faktury
b) zestawienie kwot nale nych podwykonawcy ze sk adanej faktury z tytu u
przed onej Zamawiaj cemu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem s  dostawy lub us ugi
2) warunkiem zap aty przez Zamawiaj cego nale nego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zap aty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Dowodami o których mowa wy ej jest o wiadczenie podwykonawcy o
dokonaniu zap aty nale no ci wraz z dowodami zap aty tych nale no ci.

7.   W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawc  dowodów, o których
mowa w ust. 6 wstrzymuje si  wyp at  nale nego wynagrodzenia w cz ci
równej sumie kwot wynikaj cych z nieprzedstawionych dowodów zap aty.
Zamawiaj cy z nale no ci przys uguj cej Wykonawcy ma prawo dokonania
bezpo redniej zap aty wymaganego wynagrodzenia bez odsetek przys uguj cego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawar  zaakceptowan
przez Zamawiaj cego umow  o podwykonawstwo, której przedmiotem s
roboty budowlane, lub który zawar  przed on  Zamawiaj cemu umow  o
podwykonawstwo, której przedmiotem s  dostawy lub us ugi, w przypadku
uchylenia si  od obowi zku zap aty odpowiednio przez Wykonawc ,
podwykonawc  lub dalszego podwykonawc , w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiaj cego prawid owo wystawionej faktury, o której
mowa w pkt.5, z zastrze eniem pkt. 8.
8. Przed dokonaniem bezpo redniej zap aty Zamawiaj cy jest obowi zany
umo liwi  Wykonawcy zg oszenie pisemnych uwag dotycz cych zasadno ci
bezpo redniej zap aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia
poinformowania o tym Wykonawc . W przypadku zg oszenia uwag
Zamawiaj cy mo e:

1) nie dokona  bezpo redniej zap aty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, je eli Wykonawca wyka e niezasadno  takiej
zap aty, albo
 2) z  do depozytu s dowego kwot  potrzebn  na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej w tpliwo ci Zamawiaj cego co do wysoko ci nale nej
zap aty lub podmiotu, któremu p atno  si  nale y, albo
 3) dokona  bezpo redniej zap aty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, je eli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wyka e zasadno  takiej zap aty.



Remont Placu Mjr Ponurego w W chocku

22

9.   W przypadku dokonania bezpo redniej zap aty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, a tak e w przypadku
okre lonym w ust. 8 pkt 2), Zmawiaj cy potr ca kwot  wyp aconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia nale nego Wykonawcy.
10.  Za dzie  dokonania zap aty uwa a si  dzie  obci enia rachunku
Zamawiaj cego.
11.  Za nieterminow  p atno  faktury, Wykonawca ma prawo naliczy  odsetki
ustawowe.
13.   Zamawiaj cy zastrzega sobie ograniczenie zakresu robót do posiadanych
rodków finansowych.

14.   Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  rezygnacji z cz ci robót obj tych
przedmiotem zamówienia i wykonania robót zamiennych,
15.  W przypadku konieczno ci wykonania robót dodatkowych Wykonawca
zobowi zany jest wykona  te roboty w oparciu o odr bn  umow , przy
zachowaniu norm, parametrów technicznych i standardów obowi zuj cych w
zamówieniu podstawowym.
6. Ewentualne roboty dodatkowe rozliczane b  na podstawie stawek
kosztorysowych przyj tych przy sporz dzaniu oferty na zadanie zlecone
niniejsz  umow .

§ 5

Materia y i urz dzenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia
Wykonawca.

§ 6

Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo rezygnacji z cz ci robót b cych
przedmiotem zamówienia w przypadku wyst pienia okoliczno ci, których nie
mo na by o przewidzie   w chwili zawarcia umowy a które uzasadniaj  tak
rezygnacj .

§ 7

Wykonawca gwarantuje, e wykonany przez niego przedmiot umowy  nie
dzie posiada  wad i usterek wynikaj cych z nieprawid owo ci wykonania i

udziela 36 miesi cznej gwarancji.

§ 8

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytu u r kojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy ujawnione w czasie dokonywania czynno ci odbioru oraz wady
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powsta e po odbiorze w terminach wynikaj cych z przepisów kodeksu
cywilnego.

§ 9

1. Strony potwierdzaj , e przed zawarciem umowy Wykonawca wniós
zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 10 %
wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 4  ust.
1, tj. ………….. z  (s ownie ……………. ) w formie
…………………………………………………………………………………….
2. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy przeznaczone jest:
1) w wysoko ci 70% na zabezpieczenie gwarantuj ce zgodnie z umow
wykonanie przedmiotu zamówienia,
2) w wysoko ci 30% na zabezpieczenie roszcze  z tytu u r kojmi za wady.
3. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy zostanie zwrócone/zwolnione
Wykonawcy w nast puj cych terminach:
1) 70% wysoko ci zabezpieczenia – w ci gu 30 dni od dnia podpisania
protoko u odbioru ko cowego, bez wad i usterek, które stanowi yby podstaw
roszcze  Zamawiaj cego w stosunku do Wykonawcy,
2) 30% wysoko ci zabezpieczenia – w ci gu 15 dni od up ywu okresu r kojmi
za wady.
4. Zamawiaj cy wstrzyma si  ze zwrotem/zwolnieniem cz ci zabezpieczenia
nale ytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usun  w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych
wad. Okres r kojmi ulega wyd eniu o czas potrzebny na usuni cie wad.
5. Je eli zabezpieczenie zosta o wniesione w innej formie ni  pieni dz, to
Wykonawca jest zobowi zany zapewni  zabezpieczenie w pe nej wysoko ci, do
czasu protokolarnego stwierdzenia usuni cia wad, a po usuni ciu wad
odpowiednio uzupe ni  zabezpieczenie r kojmi za wady.
6. Zwrócona/zwolniona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy okre lona w ust. 1 mo e ulec zmniejszeniu z tytu u potr ce
za z  jako  robót, nie dotrzymania terminu zako czenia prac lub nak adów
poniesionych przez Zamawiaj cego na usuni cie wad, je eli nie dokona  tego
Wykonawca.
7. W sytuacji gdy wyst pi konieczno  przed enia terminu realizacji
zamówienia w stosunku do terminu umownego, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu, zobowi zany jest do przed enia terminu wa no ci wniesionego
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, albo do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikaj cy z aneksu do umowy.
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§ 10

W razie niewykonania lub nienale ytego wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.

§ 11

1. Strony ustalaj  odpowiedzialno   za  niewykonanie lub nienale yte
wykonanie zobowi za  umownych, w formie kar umownych w nast puj cych
wypadkach i wysoko ciach:
• Za zw ok  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysoko ci 0,20 %
warto ci umowy za ka dy dzie  zw oki.
• Za zw ok  w usuni ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w
wysoko ci 0,20% warto ci umowy za ka dy dzie  zw oki , liczony od up ywu
wyznaczonego terminu na usuni cie wad.
• Z tytu u odst pienia od umowy z przyczyn niezale nych od
Zamawiaj cego w wysoko ci 5% warto ci umowy.
2. Strony postanawiaj e niezale nie od kar umownych, o których mowa w
ust. 1 b  mog y dochodzi  odszkodowania uzupe niaj cego do wysoko ci
rzeczywi cie poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyra a zgod  na egzekucj  przez Zamawiaj cego nale no ci
z tytu u kar umownych z bie cej faktury wystawionej przez Wykonawc .

§ 12

1. Oprócz wypadków wymienionych w tre ci tytu u XV Kodeksu Cywilnego,
Zamawiaj cemu przys uguje prawo odst pienia od Umowy:
- w razie upad ci lub rozwi zania firmy Wykonawcy,
- gdy zostanie wydany nakaz zaj cia maj tku Wykonawcy,
- Wykonawca nie rozpocz  robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiaj cego z onego na pi mie,
- Wykonawca przerwa  realizacj  robót i przerwa ta trwa d ej ni  7 dni.
Odst pienie od Umowy powinno nast pi  w formie pisemnej pod rygorem
niewa no ci takiego o wiadczenia i powinno zawiera  uzasadnienie.
Zawiadomienie powinno by  przekazane co najmniej 14 dni przed terminem
odst pienia.
2.  W przypadku odst pienia od Umowy, Wykonawc  oraz Zamawiaj cego
obci aj  nast puj ce obowi zki:
- w terminie 7 dni od daty odst pienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiaj cego sporz dzi szczegó owy protokó  inwentaryzacji robót w toku,
wed ug stanu na dzie  odst pienia,
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Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, która odst pi a od Umowy.
   - Wykonawca zg osi do odbioru przez Zamawiaj cego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczaj ce, je eli odst pienie od Umowy nast pi o z przyczyn, za
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno ci, oraz niezw ocznie, a
najpó niej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urz dzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.
3.  Zamawiaj cy w razie odst pienia od Umowy z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada, obowi zany jest do:
- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zap aty wynagrodzenia za
roboty, które zosta y wykonane do dnia odst pienia,
- przej cia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

Wykonawca nie mo e powierzy  wykonania umowy osobom trzecim, bez
zgody Zamawiaj cego wyra onej na pi mie.

§ 16

Wszystkie zmiany niniejszej umowy mog  by  dokonywane wy cznie w
formie sporz dzonego na pi mie aneksu, który stanowi  b dzie integraln  cz
umowy pod rygorem niewa no ci.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejsz  umow  b  mia y zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 18

Umow  spisano w czterech jednobrzmi cych egzemplarzach trzy egzemplarze
dla Zamawiaj cego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ CY WYKONAWCA

Wykaz za czników:
- oferta przetargowa
-warunki zamówienia
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Za cznik Nr 5  Wykaz robót budowlanych

__________________________
(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy
 i adresy Wykonawców wspólnie
ubiegaj cych si  o zamówienie)

Wykaz robót budowlanych

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

L.p.

Zakres zamówienia
(umowy), rodzaj i
miejsce
wykonywanych
robót
budowlanych,

Ca kowita
warto
(brutto)
roboty
budowlanej
w PLN

Czas  realizacji roboty
budowlanej (umowy)

Nazwa i adres
Zamawiaj cegoData

rozpocz cia
Data
zako czenia

Zamawiaj cy wymaga aby Wykonawca w odniesieniu do najwa niejszych
robót, przed  dowody potwierdzaj ce, e 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

..............................., dnia ................

                                                                 ………………………………….
                                                                                         Podpis/y osób uprawnionych do sk adania
                                                                                                            o wiadcze  woli w imieniu
                                                                                               Wykonawcy oraz piecz tka / piecz tki
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Za cznik Nr 6  Wykaz osób

_________________________________
(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie)

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, do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e zakresu
wykonywanych przez nie czynno ci, oraz informacj  o podstawie dysponowania tymi osobami

lp. Imi  i nazwisko

Zakres
wykonywanych

czynno ci

Informacja na
temat

do wiadczenia
(nale y poda  nazwy i

terminy realizacji
zada , w jakich ww.
osoba sprawowa a
funkcj  kierownika

budowy/robót, w
danej bran y oraz

nazw  i adres
inwestora)

Informacja na
temat

kwalifikacji
zawodowych

Informacje na
temat

wykszta cenia

Rodzaj
i numer

uprawnie

Informacja
o podstawie

dysponowania
osob

asny/udost pniony

..............................., dnia ................                                                                      ……………………………..
Podpis/y osób uprawnionych do sk adania o wiadcze  woli

                                                                                                                                               w imieniu Wykonawcy oraz piecz tka/piecz tki
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Za cznik Nr 7  Zobowi zanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezb dnych zasobów

__________________________
(nazwa, adres, numer telefonu Podmiotu
oddaj cego do dyspozycji niezb dne zasoby)
                                                                                               Zamawiaj cy
                                                                                           Gmina W chock
                                                                                        ul. Wielkowiejska 1
                                                                                          27-215 W chock

Ja ni ej podpisany/my ni ej podpisani
…………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………
dzia aj c w imieniu (nazwa/firma i adres podmiotu oddaj cego do dyspozycji
niezb dne zasoby)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
zobowi zuj /zobowi zujemy si  do oddania na rzecz (nazwa i adres
Wykonawcy sk adaj cego ofert )……...…………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………….....................................................................................................
do dyspozycji nast puj cych niezb dnych zasobów, na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia publicznego pn. „Remont Placu Mjr Ponurego
w W chocku” …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

(Wa ne: w opisie nale y wymieni  zasoby, jakie zostan  udost pnione do realizacji ww.
zamówienia, poda  zakres rzeczowy, okres korzystania z ww. zasobów oraz zasady
udost pnienia zasobów (np. doradztwo, konsultacje, umowa o wspó pracy, umowa o

podwykonawstwo, porozumienie mi dzy pracodawcami o delegowaniu pracowników w celu
wykonania pracy u Wykonawcy, itp.), nale y równie  okre li , czy podmiot oddaj cy do

dyspozycji zasoby b dzie bra  udzia  w realizacji cz ci zamówienia /np. jako
podwykonawca/)

..............................., dnia .........................

..................................................                       ……………………............
Podpis/y osób uprawnionych do sk adania               Podpis/y osób uprawnionych do sk adania

wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy wiadcze  woli w imieniu Podmiotu
         oraz piecz tka / piecz tki oddaj cego do dyspozycji niezb dne
zasoby oraz piecz tka / piecz tki
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Za cznik nr 8 Wykaz cz ci zamówienia, które Wykonawca powierzy do wykonania
Podwykonawcom

__________________________
(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy
 i adresy Wykonawców wspólnie
 ubiegaj cych si  o zamówienie)

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

Przyst puj c do udzia u  w post powaniu o udzielenie zamówienia pn. „Remont Placu Mjr
Ponurego w W chocku”, o wiadczam e cz  robót zamierzam powierzy  do wykonania
Podwykonawcom:

..............................., dnia .........................

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

Podpis/y osób uprawnionych
do sk adania o wiadcze  woli w imieniu
Wykonawcy oraz piecz tka / piecz tki

L.p. Zakres robót Warto  robót


