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ZAMAWIAJ CY: 

GMINA W chock 
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27-215 W chock 
                                               telefon: 041 273-61-30 
                                                 faks: 041 273-61-59 
                    Adres strony internetowej:  gmina.wachock.sisco.info 

 
 

REGON 291009930, NIP 664-19-85-659 
 
 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Nazwa zadania: 
„Przebudowa drogi wewn trznej zlokalizowanej na dzia ce o nr ewid. 504/2 

w Marcinkowie”. 
 

Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów 
Ustawy z dn. 29.01.2004 r. „Prawo zamówie  publicznych” (DZ.U. z dn.  
22 grudnia 2015. 2164) zwan  dalej „ustaw ”. 
 
 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 

chock dnia  21.07.2016 r.                                                 Zatwierdzam: 
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Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: 
 

1. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówie  publicznych (Dz.U. z dn. 
22.12.2015. 2164). 

2. Rozporz dzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da  Zamawiaj cy od 
Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mog  by  sk adane (Dz.U. 
2015 2254) 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(t.j. Dz.U. z 2014, poz. 
121) – je eli przepisy ustawy Pzp nie stanowi  inaczej. 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

 
Rozdzia  I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW wraz z za cznikami: 
 
- Za cznik nr 1 - Formularz oferty; 
- Za cznik nr 2- Kosztorys ofertowy 
- Za cznik nr 3 - O wiadczenie Wykonawcy o spe nieniu warunków udzia u w 
post powaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 
- Za cznik nr 4 - O wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 
post powania w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 
- Za cznik nr 5 - Do wiadczenie zawodowe, 
- Za cznik nr 6 - Potencja  techniczny; 
- Za cznik nr 7 - O wiadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnie ; 
- Za cznik nr 8 - Informacja w zakresie art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp; 
- Za cznik nr 9 - Pisemne zobowi zanie innych podmiotów 
- Za cznik nr 10 - Wzór umowy. 
 
Rozdzia  I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
Rozdzia  II: PRZEDMIAR ROBÓT 
Rozdzia  III: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Rozdzia  IV: SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1.1 Przedmiot i zakres zamówienia. 
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót obejmuj cych swym zakresem 
przebudow  drogi wewn trznej zlokalizowanej na dzia ce o nr ewid. 504/2 w 
Marcinkowie  na odcinku o d ugo ci 300,58 m wraz z budow  w czenia do 
drogi powiatowej nr 0573 T Majków – Marcinków – W chock, którego 
kraw dzie wy ukowano promieniem ko owym równym 5 m oraz zjazdu 
publicznego na dzia  drogow   nr 505, przy którym kraw dzie wy ukowano 
równie  promieniem 5 m. Podstawowa szeroko  drogi wynosi 4 m z 
poszerzeniem na uku do 6,3 m oraz obustronnymi poboczami o szeroko ci 0,5 
m. Nawierzchnia projektowana jest z betonu asfaltowego. 
 
1.2 Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres stanowi : 
a) kosztorys ofertowy - za cznik nr 2 
b) przedmiar robót - rozdzia  II 
c) dokumentacja projektowa - rozdzia  III  
d) szczegó owe specyfikacje techniczne - rozdzia  IV. 
 
Zastosowane nazwy producentów i produktów uj te w kosztorysie ofertowym, 
przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub w szczegó owych 
specyfikacjach technicznych b ce przedmiotem zamówienia (je eli 
wyst puj ) s  tylko i wy cznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a 
zamówienie nale y wykona  z materia ów równowa nych o parametrach 
technicznych nie gorszych od za onych w wy ej wymienionych 
dokumentach. 
 
1.3 Wspólny s ownik zamówie  (kod CPV) 
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty 
ziemne. 
- 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrz dnych, 
- 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej, 
-  45233290-8 Instalowanie znaków drogowych. 
 
1.4 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
 
1.5 Warunki prowadzenia robót. 
- 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 przedmiarem robót, dokumentacj  
projektow , szczegó owymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót oraz wnie  ewentualne uwagi na etapie i w terminie og oszenia przetargu. 
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- 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. 
 

2. Opis odpowiednich cz ci zamówienia, gdy Zamawiaj cy dopuszcza 
sk adanie ofert cz ciowych. 

 
Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych. 
 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupe niaj cych. 
 
Zamawiaj cy nie przewiduje mo liwo ci  udzielenia zamówienia 
uzupe niaj cego. 
 
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych. 
 
Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych. 

 
5. Wymagany termin wykonania zamówienia. 

 
Zamówienie nale y wykona  w terminie do 30 wrze nia 2016 r. 
 
 

6. Opis warunków udzia u w post powaniu, opis sposobu dokonywania 
oceny spe niania tych warunków oraz podstawy wykluczenia 

 
6.1 O udzielenie zamówienia mog  si  ubiega  Wykonawcy, którzy: 

-  wyka  brak podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie 
zamówienia w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  
dotycz ce: 
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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 zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
Warunki szczegó owe i opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych 
warunków: 
 
6.1.1 posiadanie uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub 
czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania: 

Zamawiaj cy nie stawia szczególnych wymaga  w zakresie tego warunku, 
Wykonawca potwierdza spe nienie warunku poprzez z enie o wiadczenia o 
spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 
– na za czniku nr 3. 
 
6.1.2 Posiadanie wiedzy i do wiadczenia: 

 Wykonawca musi wykaza , e wykona   (zako czy ) 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, co najmniej 2 zadania w zakresie budowy, 
rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi o warto ci nie mniejszej ni  
300.000,00 z  brutto – na za czniku nr 5 i za czy dowody dotycz ce 
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). 
 
Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia musz  wykaza , 
e przynajmniej jeden z nich spe nia w/w warunek. 

 
6.1.3 Potencja  techniczny: 

Zamawiaj cy nie stawia szczególnych wymaga  w zakresie spe niania tego 
warunku. Wykonawca potwierdza spe nienie warunku poprzez z enie 

wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1  - na za czniku nr 3. 
 
 



Przebudowa drogi wewn trznej zlokalizowanej na dzia ce nr ewid. 504/2
Marcinkowie

 

6 

 

6.1.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
Wykonawca musi wykaza , e dysponuje lub b dzie dysponowa , w okresie 
przewidzianym na realizacj  zamówienia osob  legitymuj  si  kwalifikacjami 
odpowiednimi do obj cia stanowiska kierownika budowy. 
Osoba przeznaczona na to stanowisko musi posiada  uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w specjalno ci drogowej potwierdzone stosownymi 
decyzjami, o których mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(t.j. Dz.U. 2016.290 Zamawiaj cy okre laj c wymogi dla osoby w zakresie 
posiadanych uprawnie  budowlanych dopuszcza odpowiadaj ce im wa ne 
uprawnienia budowlane, które zosta y wydane na podstawie wcze niej 
obowi zuj cych przepisów oraz odpowiadaj ce uprawnienia wydane 
obywatelom pa stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej z zastrze eniem art. 12 a oraz innych przepisów Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U.  2016.290) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 
2008 r. nr 63 poz. 394). Osoba, o której mowa wy ej winna posiada  bieg  
znajomo   j zyka polskiego. Zamawiaj cy dopuszcza zmian  tego wymogu 
wy cznie w przypadku gdy: Wykonawca na w asny koszt zapewni t umacza 

zyka polskiego, który zapewni sta e i bieg e t umaczenie w kontaktach 
pomi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc , a tak e zapewni t umaczenie na 
bie co wszystkich dokumentów zwi zanych z realizacj  przedmiotowego 
zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawc , jak i dostarczonych przez 
Zamawiaj cego - na za czniku nr 6. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o 
udzielenie zamówienia musz  wykaza , e cznie spe niaj  w/w warunek. 
 

6.1.5 Sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiaj cy nie precyzuje wymaga  w tym zakresie. Ocena spe niania tego 
warunku zostanie dokonana na za czniku nr 3. 
 
6.2 Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. b ustawy, mo e polega  na wiedzy i 
do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia, zdolno ciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni  Zamawiaj cemu, i  

dzie dysponowa  tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych 
podmiotów – przed one w oryginale – na za czniku nr 9 do oddania mu do 
dyspozycji niezb dnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, 
który zobowi za  si  do udost pnienia zasobów zgodnie z w/w zapisem, 
odpowiada solidarnie z Wykonawc  za szkod  Zamawiaj cego powsta  
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wskutek nieudost pnienia tych zasobów, chyba, e za nieudost pnienie  
zasobów nie ponosi winy. 
 
6.3 Oceny spe nienia warunków Zamawiaj cy dokona na podstawie analizy 
przedstawionych dokumentów wymienionych w pkt. 7 sprawdzaj c spe nianie 
warunków dopuszczaj cych oraz kompletno  z onych dokumentów metod  
granicznego spe nia/nie spe nia. Brak wykazania spe niania któregokolwiek z 
wymaganych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy oraz odrzuceniem 
oferty. 
 

6.4 Wykluczenie z post powania: 
Z post powania o udzielenie zamówienia wyklucza si : 
1) Wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszcz ciem post powania, w 
sposób zawiniony powa nie naruszyli obowi zki zawodowe, w szczególno ci, 
gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzia ania lub ra cego niedbalstwa 
nie wykona  lub nienale ycie wykona  zamówienie, co Zamawiaj cy jest w 
stanie wykaza  za pomoc  dowolnych rodków dowodowych, je eli 
Zamawiaj cy przewidzia  tak  mo liwo  wykluczenia Wykonawcy w 
og oszeniu o zamówieniu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 
zaproszeniu do negocjacji. 
Zamawiaj cy nie wyklucza z post powania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy, który udowodni, e podj  konkretne rodki techniczne, 
organizacyjne i kadrowe, które maj  zapobiec zawinionemu i powa nemu 
naruszeniu obowi zków zawodowych w przysz ci oraz naprawi  szkody 
powsta e w wyniku naruszenia obowi zków zawodowych lub zobowi za  si  do 
ich naprawienia; 
2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj  lub których 
upad  og oszono, z wyj tkiem Wykonawców, którzy po og oszeniu upad ci 
zawarli uk ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s du, je eli uk ad 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj  maj tku upad ego; 
3) Wykonawców, którzy zalegaj  z uiszczeniem podatków, op at lub sk adek 

na ubezpieczenia spo eczne lub zdrowotne, z wyj tkiem przypadków gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roz enie na raty 
zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego 
organu; 

4) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione 
w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko 
prawom osób wykonuj cych prac  zarobkow , przest pstwo przeciwko 
rodowisku, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu odniesienia korzy ci 
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maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udzia u w 
zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu pope nienie przest pstwa 
lub przest pstwa skarbowego; 
5) Spó ki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest pstwo 
pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo 
przeciwko prawom osób wykonuj cych prac  zarobkow  przest pstwo 
przeciwko rodowisku, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu odniesienia 
korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo 
udzia u w zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu pope nienie 
przest pstwa lub przest pstwa skarbowego; 
6) Spó ki partnerskie, których partnera lub cz onka zarz du prawomocnie 
skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie 
zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych prac  
zarobkow  przest pstwo przeciwko rodowisku, przest pstwo przekupstwa, 
przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo 
pope nione w celu odniesienia korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo 
skarbowe lub przest pstwo udzia u w zorganizowanej grupie albo zwi zku 
maj cych na celu pope nienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego; 
7) Spó ki komandytowe oraz spó ki komandytowo – akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w 
zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko 
prawom osób wykonuj cych prac  zarobkow  przest pstwo przeciwko 
rodowisku, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu odniesienia korzy ci 
maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udzia u w 
zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu pope nienie przest pstwa 
lub przest pstwa skarbowego; 
8) Osoby prawne, których urz duj cego cz onka organu zarz dzaj cego 
prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem 
o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych 
prac  zarobkow  przest pstwo przeciwko rodowisku, przest pstwo 
przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przest pstwo pope nione w celu odniesienia korzy ci maj tkowych, a tak e za 
przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udzia u w zorganizowanej grupie albo 
zwi zku maj cych na celu pope nienie przest pstwa lub przest pstwa 
skarbowego; 
9) Podmioty zbiorowe, wobec których s d orzek  zakaz ubiegania si  o 
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialno ci podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod gro  kary; 
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10) Wykonawców b cych osobami fizycznymi, które prawomocnie 
skazano za przest pstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania pracy cudzoziemcom przebywaj cym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku 
od dnia uprawomocnienia si  wyroku; 
11) Wykonawców b cych spó  jawn , spó  partnersk , komandytow , 
spó  komandytowo – akcyjn  lub osob  prawn , których odpowiednio 
wspólnika, partnera, cz onka zarz du, komplementariusza lub urz duj cego 
cz onka organu zarz dzaj cego prawomocnie skazano za przest pstwo, o 
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania pracy cudzoziemcom przebywaj cym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia si  wyroku; 
12) Wykonawców, którzy: 
a) wykonywali bezpo rednio czynno ci zwi zane z przygotowaniem 
prowadzonego post powania lub pos ugiwali si  w celu sporz dzenia oferty 
osobami uczestnicz cymi w dokonywaniu tych czynno ci, chyba, e udzia  tych 
Wykonawców w post powaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
b) nie wnie li wadium do up ywu terminu sk adania ofert, na przed ony 
okres zwi zania ofert  lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy 
Pzp, albo nie zgodzili si  na przed enie okresu zwi zania ofert ; 
c) yli nieprawdziwe informacje maj ce wp yw lub mog ce mie  wp yw 
na wynik prowadzonego post powania; 
d) nie wykazali spe niania warunków udzia u w post powaniu; 
e) nale c do tej samej grupy kapita owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015.184) z yli 
odr bne oferty w tym samym post powaniu, chyba, e wyka , e istniej ce 
mi dzy nimi powi zania nie prowadz  do zachwiania uczciwej konkurencji 
pomi dzy Wykonawcami w post powaniu o udzielenie zamówienia. 
Zamawiaj cy zwróci si  do Wykonawcy o udzielenie w okre lonym terminie 
wyja nie  dotycz cych powi za , o których mowa powy ej w ust. 12 e), 
istniej cych mi dzy przedsi biorcami, w celu ustalenia, czy zachodz  przes anki 
wykluczenia Wykonawcy. Zamawiaj cy oceniaj c wyja nienie, we mie pod 
uwag  obiektywne czynniki, w szczególno ci wp yw powi za , o których mowa 
w ust. 12 e), istniej cych mi dzy przedsi biorcami, na ich zachowania w 
post powaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.  
Zamawiaj cy wykluczy z post powania o udzielenie zamówienia Wykonawc , 
który nie z y wyja nie , o których mowa powy ej oraz Wykonawc , który nie 

y listy, o której mowa w art. 26 2 d ustawy. 
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6.5 Udzia  podmiotów wyst puj cych wspólnie w post powaniu: 
a) Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si  o udzielenie zamówienia. 
b) Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia winni 
ustanowi  pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu lub do 
reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
c) zgodnie z art. 141 ustawy Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 
ustawy ponosz  solidarn  odpowiedzialno  za wykonanie umowy. 
d) ka dy z podmiotów wyst puj cych wspólnie ( w tym: konsorcja, spó ki 
cywilne) nie mo e podlega  wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy. 
e) Wykonawcy Wyst puj cy wspólnie musz cznie spe nia  warunki, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 
 
7. Dokumenty i o wiadczenia wymagane dla potwierdzenia spe nienia 
warunków udzia u w postepowaniu przez Wykonawców oraz braku podstaw do 
ich wykluczenia.   
 
7.1 W celu wykazania spe niania przez wykonawc  warunków udzia u w 
post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie  
publicznych Wykonawca zobowi zany jest z  nast puj ce o wiadczenia i 
dokumenty: 
7.1.1 wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu 
okre lonych w art. 22 ust. 1 ustawy – na za czniku nr 3. 
/wymagana forma dokumentu - orygina /  
7.1.2 Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat 
przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres dzia alno ci jest krótszy  - 
w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto ci, daty i miejsca wykonania oraz 
z 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 – na 
za czniku nr 5. Wykaz (informacja) musi potwierdza  spe nienie warunku, o 
którym mowa w pkt. 6.1.2. 
/Wymagana forma dokumentów: 

a) wykaz robót budowlanych – orygina  na za czonym formularzu, 
b) dowody – orygina  lub kopia po wiadczona za zgodno  z orygina em  przez Wykonawc , 
c) pisemne zobowi zanie innych podmiotów do udostepnienia niezb dnych do wykonania 

zamówienia zasobów (je li dotyczy) – orygina  na za czonym formularzu/. 
Uwagi: 

A. Dowodami, o których mowa powy ej s : 
1) po wiadczenie, 
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2) inne dokumenty – je eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyska  po wiadczenia, o którym mowa w ust. 1). 

B. W przypadku gdy Zamawiaj cy jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wykazane 
w wykazie, zosta y wcze niej wykonane, Wykonawca nie ma obowi zku przedk adania 
przedmiotowych dowodów. 

C. W razie konieczno ci, szczególnie gdy wykaz lub dowody, budz  w tpliwo ci Zamawiaj cego 
lub gdy z po wiadczenia lub innego dokumentu wynika, e zamówienie nie zosta o wykonane 
nale ycie Zamawiaj cy mo e zwróci  si  bezpo rednio do w ciwego podmiotu, na rzecz 
którego roboty budowlane by y lub mia y zosta  wykonane, o przed enie dodatkowych 
informacji lub dokumentów, bezpo rednio Zamawiaj cemu.  

7.1.3 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 do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi 
potwierdza  spe nienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.1.4 – na za czniku 
nr 6. 
/wymagana forma dokumentów: 

a) wykaz osób – orygina  na za czonym formularzu, 
b) pisemne zobowi zanie innych podmiotów do udost pnienia niezb dnych do wykonania 

zamówienia zasobów (je li dotyczy)  - orygina  na za czonym formularzu/. 
7.1.4 wiadczenie, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu 
zamówienia posiadaj  wymagane uprawnienia, je eli ustawy nak adaj  
obowi zek posiadania takich uprawnie  – na za czniku nr 7. 
/wymagana forma dokumentu orygina /. 
7.1.5 W sytuacji, gdy polega na wiedzy i do wiadczeniu, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolno ciach finansowych innych podmiotów, na 
zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2 b ustawy,  zobowi zany jest udowodni , i  

dzie dysponowa  zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych 
podmiotów –przed one w oryginale – do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia na za czniku nr 9. 
7.1.5.1 Je eli Wykonawca  wykazuj c spe nianie warunku, o którym mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
okre lonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, Zamawiaj cy w celu oceny czy 
Wykonawca b dzie dysponowa  zasobami innych podmiotów w stopniu 
niezb dnym dla nale ytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 

cz cy Wykonawc  z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost p do ich 
zasobów mo e da  dokumentów dotycz cych w szczególno ci: 
1) zakresu dost pnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
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2)  sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawc  
przy wykonywaniu zamówienia; 
3) charakteru stosunku, jaki b dzie czy  Wykonawc  z innym podmiotem; 
4) zakresu i okresu udzia u innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia.  
7.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o 
udzielenie zamówienia Wykonawcy w okoliczno ciach, o których mowa w 
art.24 ust.1 ustawy  nale y z  nast puj ce dokumenty: 
7.2.1 wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 ustawy) -  
na za czniku nr 4. 
/wymagana forma dokumentu orygina /. 
7.2.2 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 wniosków  o dopuszczenie do udzia u w 
post powaniu albo sk adania ofert. 
/Wymagana forma dokumentu orygina  lub kopia po wiadczona za zgodno  z orygina em przez 
Wykonawc /. 
7.2.3 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 przez 
up ywem terminu sk adania ofert. 
/ Wymagana forma dokumentu orygina  lub kopia po wiadczona za zgodno  z orygina em przez 
Wykonawc /. 
7.2.4 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 ubezpieczenia zdrowotne i 

spo eczne, lub potwierdzenie, 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. 
/ Wymagana forma dokumentu orygina  lub kopia po wiadczona za zgodno  z orygina em przez 
Wykonawc /. 
 
7.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o 
udzielenie zamówienia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
Prawo zamówie  publicznych nale y z : 
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7.3.1 List  podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej, o której 
mowa w pkt. 6.4 ust. 12 e), albo informacj  o tym, e Wykonawca nie nale y 
do grupy kapita owej – na za czniku nr 8. 
/Wymagana forma dokumentu – orygina /. 
 
7.4 Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia winni 
ustanowi  pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu i zawarcia 
umowy w sprawie niniejszego post powania. Do oferty nale y za czy  
pe nomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców ewentualnie 
umow  o wspó dzia aniu, z której b dzie wynika  przedmiotowe 
pe nomocnictwo. 
 
7.5 W przypadku wspólnego ubiegania si  dwóch lub wi cej Wykonawców o 
udzielenie niniejszego zamówienia oceniany b dzie ich czny warunek 
dotycz cy posiadania wiedzy i do wiadczenia, osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. 
W tym celu dokumenty okre lone w pkt. 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 i 7.1.5 ma obowi zek 

 ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich Wykonawców 
 spe nia  warunki udzia u w post powaniu  okre lone w pkt. 6.1.2, i 6.1.4. 

Ponadto w celu potwierdzenia spe nienia warunków wymaganych od 
Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia: 
a) wiadczenie wymienione w pkt. 7.1.1mo e by  z one wspólnie lub 
osobno i podpisane przez ka dego z tych Wykonawców lub przez Pe nomocnika 
upowa nionego do reprezentowania ich w post powaniu lub reprezentowania 
ich w post powaniu i zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego., 
b) wiadczenie wymienione w pkt. 7.2.1 powinno by  z one oddzielnie 
przez ka dego z tych Wykonawców, 
c) dokumenty wymienione w pkt. 7.2.2, 7.2.3 i 7.2.4 musz  by  z one 
oddzielnie przez ka dego z tych Wykonawców, 
d) informacja wymieniona w pkt. 7.3.1  powinna by  z ona oddzielnie  
przez ka dego z tych Wykonawców. 
 
7.6 Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.2, 
7.2.3 i 7.2.4 – 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 nie og oszono jego upad ci, 
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie 
spo eczne i zdrowotne, albo e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, 
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odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci 
wykonania decyzji w ciwego organu. 
 
7.7 dokument, o którym mowa w pkt. 7.6 lit. A) powinien by  wystawiony 
nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert. Dokument, 
o którym mowa w pkt. 7.6 lit. b), powinien by  wystawiony nie wcze niej ni  3 
miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert. 
 
7.8 Je eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania nie wydaje si  dokumentów, 
o których mowa w pkt. 7.6, zast puje si  je dokumentem zawieraj cym 

wiadczenie, w którym okre la si  tak e osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy, z one przed w ciwym organem s 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. 
 
7.9 W przypadku w tpliwo ci co do tre ci dokumentu z onego przez 
Wykonawc  maj cego siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiaj cy mo e zwróci  si  do w ciwych 
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezb dnych informacji dotycz cych przed onego dokumentu. 

 

7.10 Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spe nienia przez Wykonawców 
warunków s  sk adane w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno  z 
orygina em  przez Wykonawc . Potwierdzenie za zgodno  z orygina em winno 
by  sporz dzone w sposób umo liwiaj cy identyfikacj  podpisu  (np. wraz z 
imienn  piecz tk  osoby po wiadczaj cej kopi  dokumentu za zgodno  z 
orygina em). 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, 
kopie dokumentów dotycz cych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów 

 po wiadczone za zgodno  z orygina em odpowiednio przez Wykonawc  lub 
te podmioty. Zamawiaj cy za da przedstawienia orygina u lub notarialnie 
potwierdzonej kopii dokumentu wy cznie wtedy, gdy z ona kopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi w tpliwo ci co do jej prawdziwo ci. Dokumenty 
sporz dzone w j zyku obcym s  sk adane wraz z t umaczeniem na j zyk polski. 
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Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie 
yli wymaganych przez Zamawiaj cego o wiadcze  lub dokumentów, 

którzy nie z yli pe nomocnictw, albo którzy z yli wymagane przez 
Zamawiaj cego o wiadczenia  i dokumenty zawieraj ce b dy  lub którzy 

yli wadliwe pe nomocnictwa,  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. 

one na wezwanie Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty powinny 
potwierdza  spe nienie przez Wykonawc  warunków udzia u w 
post powaniu oraz spe nienie przez oferowane roboty wymaga  
okre lonych przez Zamawiaj cego, nie pó niej ni  w dniu w którym 
up yn  termin sk adania ofert. 
 
8. Informacja  o sposobie porozumiewania si  oraz udzielania wyja nie  
tre ci SIWZ. 
 
8.1 Przekazywanie wszelkich o wiadcze , wniosków, dokumentów, 

zawiadomie , pyta  oraz informacji zwanych dalej „Korespondencja” pomi dzy 
Zamawiaj cym, a Wykonawc  b dzie odbywa o si  w formie pisemnej. 
Zamawiaj cy dopuszcza sk adanie „Korespondencji” za pomoc  telefaksu na nr 
(41) 27 36 159 lub drog  elektroniczn  na adres poczty elektronicznej  

e-mail: sekretariat@wachock.pl, ale musi by  ona niezw ocznie potwierdzona 
w formie pisemnej ( orygina  przekazanej tre ci powinien by  przes any 
niezw ocznie poczt ). 
Ka da ze stron na danie drugiej potwierdza fakt otrzymania „Korespondencji” 
przes an  odpowiednio telefaksem lub drog  elektroniczn . W przypadku braku 
potwierdzenia otrzymania „Korespondencji” przez Wykonawc  przes anej przez 
Zamawiaj cego odpowiednio telefaksem na numer podany przez Wykonawc  
lub wys anej przez Zamawiaj cego drog  elektroniczn  na adres mailowy 
podany przez Wykonawc , domniemywa si , ze zosta a ona dor czona w sposób 
umo liwiaj cy zapoznanie si  z tre ci  pisma.  
Korespondencj  uwa a si  za z on  w terminie, je eli jej tre  dotar a 
przed up ywem terminu i zosta a niezw ocznie potwierdzona w formie 
pisemnej. 
Osobami uprawnionymi do porozumiewania si  z Wykonawc  s : 
- Jacek Lankof - tel. (41) 273-61-34, 
- Beata Kiwak – Tel. (41) 273-61-36 
W godzinach 800 – 1500. 
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8.2 Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci 
SIWZ. 
Zamawiaj cy udzieli wyja nie  Wykonawcy niezw ocznie, jednak nie pó niej 
ni  na 2 dni przed up ywem terminu sk adania ofert, pod warunkiem, e 
wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp ynie do niego nie pó niej ni  do ko ca 
dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert 
okre lonego w pkt. 12.1 niniejszej instrukcji. 
Je eli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp ynie po up ywie terminu sk adania 
wniosku, o którym mowa powy ej, lub dotyczy udzielonych wyja nie , 
Zamawiaj cy mo e udzieli  wyja nie  albo pozostawi  wniosek bez 
rozpoznania.  
Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania 
wniosku, o którym mowa powy ej. 
Jednocze nie tre  zapyta  wraz wyja nieniami Zamawiaj cy przeka e 
Wykonawcom, którym przekaza  SIWZ, bez ujawniania ród a zapytania, a 
je eli specyfikacja jest udost pniona na stronie internetowej, zamie ci na tej 
stronie. 
 
8.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem 
terminu sk adania ofert zmieni  tre  SIWZ. Dokonan  zmian  specyfikacji 
Zamawiaj cy przeka e niezw ocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, a je eli specyfikacja jest udost pniona na stronie 
internetowej, zamie ci na tej stronie. 
 
8.4   Je eli w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego zamiana tre ci SIWZ prowadzi do zmiany tre ci og oszenia o 
zamówieniu, Zamawiaj cy zamie ci og oszenie o zmianie og oszenia w 
Biuletynie Zamówie  Publicznych.  
 
8.5 Je eli w wyniku zmiany tre ci SIWZ nieprowadz cej do zmiany tre ci 
og oszenia o zamówieniu jest niezb dny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, Zamawiaj cy przed y termin sk adania ofert i powiadomi o 
tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamie ci na stronie 
internetowej, je eli SIWZ jest udost pniona na tej stronie. 
W takim przypadku wszelkie prawa i zobowi zania Zamawiaj cego i 
Wykonawcy odno nie wcze niej ustalonego terminu b  podlega y nowemu 
terminowi. 
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8.6 Zamawiaj cy mo e przed  termin sk adania ofert, je eli zostanie 
wniesione odwo anie wobec tre ci og oszenia o zamówieniu lub postanowie  
SIWZ. 
 

9. Wymagania dotycz ce wadium. 
 
9.1 Warunkiem udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia jest 
wniesienie wadium w wysoko ci 7 000,00 z . (s ownie: siedem tysi cy z otych). 
9.2 Wadium nale y wnie  przed up ywem terminu sk adania ofert. Wadium 
musi obejmowa  ca y okres zwi zania ofert . 
9.3 Wadium musi by  wniesione w jednej lub kilku nast puj cych formach: 
1) pieni dzu; 
2) 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; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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 ( t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz.275, z pó n. zm.). 
9.4 Wadium wnoszone w pieni dzu nale y wp aca  przelewem na 
nast puj cy numer rachunku bankowego: 

 
Bank Spó dzielczy w W chocku Nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 
0006, tytu em: „Wadium – Przetarg nieograniczony „Przebudowa drogi 
wewn trznej zlokalizowanej na dzia ce o nr ewid. 504/2 w Marcinkowie” 

 
Wadium wnoszone w pieni dzu Zamawiaj cy przechowuje na rachunku 
bankowym. 
Za termin wniesienia wadium w formie pieni nej przyjmuje si  termin 
uznania na rachunku Zamawiaj cego. 
 
9.5 W przypadku wniesienia wadium w pozosta ych dopuszczalnych formach 
orygina  por czenia lub gwarancji mo e by  z ony w ofercie lub do czony do 
oferty w osobnej kopercie. 
 
9.6 Zamawiaj cy zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezw ocznie po 
wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa nieniu postepowania, z wyj tkiem 
Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza. 
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9.7 Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiaj cy zwraca wadium niezw ocznie po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale ytego wykonania 
umowy. 

 

9.8 Zamawiaj cy zwraca niezw ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, 
który wycofa  ofert  przed up ywem terminu sk adania ofert. 

 

9.9 Zamawiaj cy da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc , 
któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9.6, je eli w wyniku 
rozstrzygni cia odwo ania jego oferta wybrana zosta a jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego. 

 

9.10 Je eli wadium wniesiono w pieni dzu, Zamawiaj cy zwróci je wraz z 
odsetkami wynikaj cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by o ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieni dzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawc .  

 

9.11 Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami je eli: 
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 
ustawy, z przyczyn le cych po jego stronie, nie z  dokumentów lub 

wiadcze , o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pe nomocnictw, listy 
podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 
ust. 2 pkt. 5 ustawy lub informacji o tym, e nie nale y do grupy kapita owej, 
lub nie wyrazi  zgody na poprawienie omy ki, o której mowa w art. 87 ust. 2 
pkt. 3, co powodowa o brak mo liwo ci wybrania oferty z onej przez 
Wykonawc  jako najkorzystniejszej; 
2) Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana: 
a) odmówi  podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach okre lonych w ofercie; 
b) nie wniós  wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta o si  niemo liwe 
z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy. 
 
9.12 Wykonawców, którzy nie wnie li wadium do up ywu terminu sk adania 
ofert, na przed ony okres zwi zania ofert , lub w terminie o którym mowa w 
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pkt. 9.9, albo nie zgodzili si  na przed enie okresu zwi zania ofert , wyklucza 
si  z post powania o udzielenie zamówienia, a ofert  Wykonawcy 
wykluczonego uznaje si  za odrzucon . 
 
 

10.  Termin zwi zania ofert . 
  

10.1 Termin zwi zania ofert  wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi zania 
rozpoczyna si  wraz z up ywem terminy sk adania ofert. 
 
10.2 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 terminu, o którym mowa w 
pkt. 10.1, o oznaczony okres, nie d szy jednak ni  60 dni. 
Zgoda Wykonawcy o przed enie terminu zwi zania ofert  winna by  
wyra ona na pi mie. 
 
10.3 Odmowa wyra enia zgody, o której mowa w pkt. 10.2, nie powoduje 
utraty wadium. 
 
10.4 Przed enie terminu zwi zania ofert  jest dopuszczalne tylko z 
jednoczesnym przed eniem okresu wa no ci wadium albo, je li 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. 

 

10.5 W przypadku wniesienia odwo ania po up ywie terminu sk adania ofert, 
bieg terminu zwi zania ofert  ulegnie zawieszeniu do czasu og oszenia przez 
Izb  orzeczenia.  
O zawieszeniu biegu terminu zwi zania ofert  Zamawiaj cy niezw ocznie 
poinformuje Wykonawców, którzy z yli oferty. 
 

11.  Opis sposobu przygotowania oferty.  
 

 
11.1 Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert . 
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11.2 Oferta wraz za cznikami musi by  podpisana przez osob  upowa nion  
do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z form  reprezentacji Wykonawcy 
okre lon  wpisem do w ciwego rejestru lub do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej albo przez upe nomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

 

11.3 Ofert  stanowi wype niony formularz „Oferta” (na za czniku nr 1) oraz 
ni ej wype nione dokumenty: 
11.3.1  kosztorys ofertowy – (na za czniku nr 2)  
11.3.2  Dokumenty i o wiadczenia wymienione w pkt. 7; 
11.3.3  Pe nomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu albo do 
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy (ewentualnie umow  o 
wspó dzia aniu, z której b dzie wynika  przedmiotowe pe nomocnictwo), w 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia – 
w formie orygina u lub kopii po wiadczonej notarialnie (je eli dotyczy); 
11.3.4  Pe nomocnictwo do wyst powania w imieniu Wykonawcy, w przypadku 
gdy dokumenty sk adaj ce si  na ofert  podpisuje osoba nie uprawniona do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisem do w ciwego rejestru lub do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej – w formie 
orygina u lub kopii po wiadczonej notarialnie (je eli dotyczy); 
11.3.5  Dokument potwierdzaj cy wniesienie wadium. 
11.4 Wykonawca zobowi zany jest przygotowa  ofert  zgodnie z 
wymaganiami SIWZ. 
11.5 Oferta oraz pozosta e o wiadczenia i dokumenty, dla których 
Zamawiaj cy okre li  wzory w formie za czników, powinny by  sporz dzone 
zgodnie z tymi wzorami, co do tre ci oraz opisu kolumn i wierszy. 
11.6 Oferta powinna by  sporz dzona w j zyku polskim, z zachowaniem 
formy pisemnej pod rygorem niewa no ci. Ka dy dokument sk adaj cy si  na 
ofert  powinien by  czytelny. 
11.7 Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pe nomocnik 
powinny z  podpisy na wszystkich stronach oferty oraz za cznikach. 
11.8 Ka da poprawka w tre ci oferty, a szczególno ci ka de przerobienie, 
przekre lenie, uzupe nienie, nadpisanie, przes oni cie korektorem itp. powinna 
by  parafowana, w przeciwnym razie nie b dzie uwzgl dnione. 
11.9 Kolejne strony oferty powinny by  ze sob  trwale po czone  i kolejno 
ponumerowane. 
11.10 Oferta powinna zawiera  spis za czników z podaniem numerów stron. 
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11.11 W przypadku gdyby oferta zawiera a informacje, stanowi ce tajemnice 
przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca nie pó niej ni  w terminie sk adania ofert powinien 
zastrzec, e nie mog  by  one udost pniane  oraz wykaza , i  zastrze one 
informacje stanowi  tajemnice przedsi biorstwa. Informacje stanowi ce 
tajemnic  przedsi biorstwa powinny by  umieszczone w osobnym 
wewn trznym opakowaniu, trwale ze sob  po czone i ponumerowane. Nie 
mog  stanowi  tajemnicy przedsi biorstwa informacje podawane do 
wiadomo ci podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotycz ce ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków p atno ci zawartych w 
ofercie. Zamawiaj cy mo e udost pni  zastrze one informacje stanowi ce 
tajemnic  przedsi biorstwa, je eli Wykonawca nie wyka e, i  rzeczywi cie 
stanowi  one jego tajemnic . 
11.12 Ofert  nale y umie ci  w zamkni tym opakowaniu, uniemo liwiaj cym 
odczytanie jego zawarto ci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie 
winno by  oznaczone nazw  firmy i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane na 
Zamawiaj cego i oznaczone has em.: 
Oferta na: „Przebudowa drogi wewn trznej zlokalizowanej na dzia ce o nr 
ewid. 504/2 w Marcinkowie”. Nie otwiera  przed terminem otwarcia ofert. 
11.13 Przed up ywem terminu sk adania ofert, Wykonawca mo e wprowadzi  
zmiany do z onej oferty lub wycofa  ofert . O wiadczenia o wprowadzonych 
zmianach lub wycofaniu oferty powinny by  dor czone Zamawiaj cemu na 
pi mie pod rygorem niewa no ci przed up ywem terminu sk adania ofert. 

wiadczenia powinny by  opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno 
zawiera  odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA” lub 
„WYCOFANE”.  
11.14 Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i 

eniem oferty. 
11.15 Zaleca si , aby Wykonawca dokona  wizji lokalnej na terenie budowy 
oraz zdoby  wszelkie informacje, które mog  by  konieczne do przygotowania 
oferty oraz podpisania umowy. 
 
 
12.  Informacje dotycz ce miejsca, terminu sk adania i otwarcia ofert oraz 
ich oceny. 
 
12.1 Oferty nale y z  w sekretariacie Urz du Miasta i Gminy W chock ul. 
Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, pokój nr 10 w terminie do dnia 04.08.2016 
r.  do godziny 1100. 
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12.2 Otwarcie ofert nast pi w dniu 04.08.2016 r., o godz. 1115 w siedzibie 
Urz du Miasta i Gminy W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, pokój 
nr 10. 
12.3 Oferta otrzymana przez Zamawiaj cego po terminie do sk adania ofert 
zostanie niezw ocznie zwrócona. 
12.4 Otwarcie ofert jest jawne. 
12.5 Bezpo rednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jak  
Zamawiaj cy zamierza przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia. 
W trakcie otwarcia ofert Zamawiaj cy og osi nazwy Wykonawców, ich adresy 
oraz informacje dotycz ce ceny, okresu gwarancji. 
12.6 Oceny ofert dokona Komisja przetargowa powo ana zarz dzeniem 
Burmistrza Miasta i Gminy W chock. 
12.7 Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa: 
12.7.1  Dokona oceny spe niania przez Wykonawców warunków udzia u w 
postepowaniu i wykluczy ka dego z Wykonawców, w odniesieniu do którego 
stwierdzi, e zachodz  przes anki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, 
wymienione w punktach niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 
12.7.2   Dokona badania i oceny ofert i odrzuci ka  ofert  w przypadku 
stwierdzenia, e zachodz  okoliczno ci okre lone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, 
tj.: 
1) oferta jest niezgodna z ustaw , 
2) tre  oferty nie odpowiada tre ci SIWZ z zastrze eniem pkt. 12.8 ppkt. 3, 
3) enie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) oferta zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) oferta zosta a z ona przez Wykonawc  wykluczonego z post powania o 
udzielenie zamówienia, 
6) oferta zawiera b dy w obliczaniu ceny, 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia nie 
zgodzi si  na poprawienie omy ki, o której mowa w pkt. 18.8 ppkt.3), 

8) Oferta jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów. 
12.8 Zamawiaj cy poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omy ki pisarskie, 
2) oczywiste omy ki rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek, 
3) inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty ze SIWZ, niepowoduj ce 
istotnych zmian w tre ci oferty, 
- niezw ocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc , którego oferta zosta a 
poprawiona. 
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12.8.1 Wykonawca nie mo e samodzielnie wprowadzi  zmian co do ilo ci 
jednostek wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym. 
Je eli oka e si , e Wykonawca pomy kowo poda  w kosztorysie ofertowym 
ilo  jednostek miar, to Zamawiaj cy zweryfikuje to do prawid owej warto ci i 
pomno y przez cen  jednostkow  podan  przez Wykonawc . 
12.8.2 W zwi zku z tym, e Zamawiaj cy obligatoryjnie da od Wykonawcy 3 
letniego (36 miesi cznego) terminu gwarancji jako ci (zgodnie z zapisem wzoru 
umowy § 10 pkt 1), Wykonawca w „Ofercie” nie mo e wpisa  terminu 
krótszego ni  4 lata (48 miesi cy), od którego jest uzale nione przyznanie 
dodatkowych punktów. 
Je li Wykonawca w „Ofercie” wpisze 3 letni termin gwarancji to Zamawiaj cy 
nie b dzie tego poprawia  i potraktuje jako przyj cie zapisu pkt.13.2.1, który 
obligatoryjnie gwarantuje dla Zamawiaj cego termin 3 letniej gwarancji jako ci. 
Je li Wykonawca w „Ofercie” wpisze termin krótszy ni  3 lata (36 miesi cy), to 
Zamawiaj cy wykre li taki zapis i potraktuje jako przyj cie zapisu pkt. 13.2.1, 
który obligatoryjnie gwarantuje dla Zamawiaj cego termin 3 letniej gwarancji 
jako ci. 
12.8.3 W przypadku stwierdzenia omy ek zapisanych w pkt. 12.8.1 i 12.8.2, 
przed ich poprawieniem Zamawiaj cy zapyta Wykonawc  o zgod . To samo 
tyczy si  innych omy ek zgodnie z pkt. 12.8 ppkt. 3). 
 

13.  Opis sposobu obliczania ceny oferty oraz informacje dotycz ce kryterium 
gwarancji      

 
13.1 Opis sposobu obliczania ceny oferty: 
13.1.1  Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawc  w oparciu o kosztorys 
ofertowy sporz dzony na za czniku nr 2,  
13.1.2  Kosztorys ofertowy, o których mowa w pkt. 13.1 nale y sporz dzi  
metod  kalkulacji uproszczonej ci le wed ug kolejno ci pozycji w nim 
wyszczególnionych. 
Wykonawca okre li ceny jednostkowe netto oraz warto  netto dla wszystkich 
pozycji wymienionych w kosztorysie 
Nast pnie do wyliczonej ceny netto doliczy podatek od towarów i us ug VAT w 
obowi zuj cej wysoko ci. 
Cena oferty powinna obejmowa  ca kowity koszt wykonania przedmiotu 
zamówienia i musi by  podana w z otych polskich 
Wszystkie warto ci okre lone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena 
oferty musz  by  liczone z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku. 
Cena jednostkowa ka dej pozycji kosztorysowej musi obejmowa  koszty 
bezpo rednie robocizny, materia ów, pracy sprz tu i transportu 
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technologicznego oraz koszty po rednie, koszty zakupu i zysk; cena 
jednostkowa z narzutami jest cen  netto. 
13.1.3   Sum  netto z kosztorysu ofertowego sporz dzonego na za czniku nr 2, 
nale y przenie  do za cznika nr 1 „Oferta”. 
13.1.4   Warto  zamówienia stanowi  b dzie czny koszt robót 
wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym na za czniku nr 2, brutto. 
13.1.5   W cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym powinny 
by  zawarte wszystkie pozosta e koszty przy realizacji przedmiotowego zadania. 
13.1.6   Pozycje, dla których nie zostan  wstawione przez Wykonawc  ceny 
jednostkowe lub zostanie wpisana warto  zero, nie zostan  zap acone po 
ich wykonaniu i uwa  si  b dzie, e zosta y uj te w innych cenach 
wymienionych w kosztorysie ofertowym. 
13.1.7   Podane ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegn  zmianie 
w czasie realizacji ca ego przedmiotu zamówienia. 
13.1.8   Wykonawca nie mo e samodzielnie wprowadza  zmian do kosztorysu 
ofertowego. 
13.1.8  Stawka podatku VAT musi by   okre lona zgodnie z ustaw  z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 
1054 ze zm.). Prawid owe ustalenie podatku VAT nale y do obowi zków 
Wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i us ug. 
Zamawiaj cy nie uzna za oczywist  omy  i nie b dzie poprawia  b dnie 
ustalonej stawki podatku VAT. 
13.1.9  Zamawiaj cy w celu ustalenia czy oferta zawiera ra co nisk  cen  w 
stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca si  do Wykonawcy o udzielenie w 
okre lonym terminie wyja nie  dotycz cych elementów oferty maj cych wp yw 
na wysoko  ceny. 
 
13.2 Informacje dotycz ce kryterium gwarancji: 
13.2.1  Zamawiaj cy obligatoryjnie (zgodnie z zapisem wzoru umowy § 10 pkt. 
1) wymaga od wykonawcy 3 lata (36 miesi cy) gwarancji jako ci na wykonane 
roboty. 
W przypadku braku wskazania w „Ofercie” terminu gwarancji przyjmuje si , e 
Wykonawca zaoferowa  najkrótszy wymagany termin tj. 3 lata (36 miesi cy). 
 
14.  Kryteria wyboru oferty oraz udzielenie zamówienia. 
 
14.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy b dzie 
si  kierowa  nast puj cymi kryteriami i ich wagami: 
- cena – 98 % 
- okres gwarancji – 2% 
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Maksymalnie Wykonawca mo e otrzyma  100 punktów (1% = 1 pkt.) oferuj c 
najni sza cen  oraz najd szy okres gwarancji. 
14.1.1   Kryterium – cena (PC). 
Zamawiaj cy przydzieli ka dej badanej, nie odrzuconej ofercie w kryterium 
cena odpowiedni  liczb  punktów w nast puj cy sposób: 
- najni sza oferowana czna cena brutto za ca  zamówienia otrzyma 98 
punktów, pozosta e oferty zostan  ocenione wg nast puj cego wzoru: 
 
 
        cena najni sza spo ród wa nych ofert (brutto) 
PC = ………………………………………………….. x 98 pkt. 
                         cena brutto badanej oferty  
 
14.1.2   Kryterium – okres gwarancji d szy ni  3 lata (PG). 
Punkty przyznane w kryterium okres gwarancji b  liczone wed ug 
nast puj cych zasad: 
1) okres gwarancji 4 lata (48 miesi cy) – 1 pkt.; 
2) okres gwarancji 5 lat i wi cej (60 miesi cy i wi cej) – 2 pkt. 
14.1.3   punkty liczone wed ug powy szych kryteriów zostan  zsumowane. Za 
ofert  najkorzystniejsz  zostanie uznana oferta Wykonawcy, która w sumie 
uzyska najwi ksza ilo  punktów ( ): 

 = PC + PG 
gdzie: 
PC – liczba punktów w kryterium cena 
PG - liczba punktów w kryterium okres gwarancji d szy ni  3 lata 

 – liczba punktów cznie. 
14.2 Je eli nie mo na dokona  wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 
e dwie lub wi cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów 

oceny ofert, Zamawiaj cy spo ród tych ofert wybiera ofert  z najni sz  cen . 
14.3 Zamawiaj cy uniewa nia postepowanie o udzielenie zamówienia , je eli: 
1) nie z ono adnej oferty nie podlegaj cej odrzuceniu; 
2) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni sz  cen  przewy sza 
kwot , która Zamawiaj cy zamierza przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia, 
chyba e Zamawiaj cy mo e zwi kszy  te kwot  do ceny najkorzystniejszej 
oferty; 
3) Wyst pi a istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e prowadzenie 
postepowania lub wykonanie zamówienia nie le y w interesie publicznym, 
czego nie mo na by o wcze niej przewidzie ; 
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4) Post powanie obarczone jest niemo liw  do usuni cia wad  
uniemo liwiaj  zawarcie niepodlegaj cej uniewa nieniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
14.4 O uniewa nieniu post powania Zamawiaj cy zawiadomi wszystkich 
Wykonawców, którzy ubiegali si  o udzielanie zamówienia podaj c przyczyny 
faktyczne i prawne uniewa nienia. 
14.5  Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, który spe ni wszystkie 
wymagania okre lone w SIWZ oraz otrzyma najwi ksz  liczb  punktów w ród 
rozpatrywanych ofert za realizacj  przedmiotu zamówienia. 
14.6 Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy 
zawiadomi Wykonawców, którzy z yli oferty o: 
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw  (firm ) albo imi  i 
nazwisko, siedzib  albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego 
ofert  wybrano, uzasadnienie wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy 

yli oferty, a tak e punktacj  przyznan  ofertom w ka dym kryterium oceny 
ofert i czn  punktacj , 
2) Wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie 
faktyczne i prawne, 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie 
zamówienia, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne, 
4) 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. 
14.7 Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zamie ci 
równie  na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dost pnym w swojej 
siedzibie. 
14.8 Zamawiaj cy zawrze umow  w sprawie zamówienia publicznego, z 
zastrze eniem art. 183 w terminie nie krótszym ni  5 dni od dnia przes ania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je eli zawiadomienie to 
zosta o przes ane w sposób okre lony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni – 
je eli zosta o przes ane w inny sposób. 
14.9 Zamawiaj cy mo e zawrze  umow  w sprawie zamówienia publicznego 
przed up ywem terminów, o których mowa w pkt. 14.8 je eli: 
1) W post powaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu 
nieograniczonego z ono tylko jedn  ofert , 
2) W post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o warto ci 
mniejszej ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy nie odrzucono adnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu 
nieograniczonego nie wykluczono adnego Wykonawcy. 
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14.10 Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchla si  od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, Zamawiaj cy mo e wybra  
ofert  najkorzystniejsz  spo ród pozosta ych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba e zachodz  przes anki uniewa nienia 
post powania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 
 
15. Informacje o formalno ciach,  jakich nale y dope ni  po wyborze 
najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy.  

  
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz , po 
uprawomocnieniu si  decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed 
podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiaj cego przed y: 
- dowód wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, 
- umow  o wspó pracy – dotyczy Wykonawców sk adaj cych wspóln  ofert , 
- uprawnienia budowlane (zgodnie z pkt. 6.1.4 SIWZ) oraz aktualne 
za wiadczenie o przynale no ci do Izby In ynierów Budownictwa osoby/osób 
wymienionych w za czniku nr 6. 
- polis , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj cego, e 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie 
prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia na okres co 
najmniej od daty zawarcia umowy do zako czenia realizacji zamówienia. 
Je eli polisa lub inny dokument potwierdzaj cy, e Wykonawca jest 
ubezpieczony obejmuje okres krótszy ni  termin realizacji zamówienia, 
Wykonawca zobowi zuje si  do przed enia polisy na ca y okres obj ty 
zamówieniem oraz zobowi zuje si  do przedk adania kolejnej polisy 
Zamawiaj cemu w przypadku zako czenia okresu ubezpieczenia. 
 
16.  Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. 
 
16.1 Zamawiaj cy przed podpisaniem umowy b dzie wymaga  z enia 
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. Wybrany wykonawca wniesie 
zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 10 % ceny 
ofertowej brutto. 
Zabezpieczenie mo e by  wniesione: 
a)     pieni dzu, 
b) 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, 
c)   gwarancjach bankowych, 
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d)   gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e)   por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji rozwoju 
Przedsi biorczo ci (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz.275). 
16.2   Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu Wykonawca zobowi zany b dzie 
wp aci  przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj cego Nr rachunku:  
85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, Bank Spó dzielczy w W chocku z 
podaniem tytu u wp aty: „Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy dot. 
„Przebudowa drogi wewn trznej zlokalizowanej na dzia ce o nr ewid. 504/2 w 
Marcinkowie” Zamawiaj cy uzna, e zabezpieczenie zosta o wniesione, je eli 
rodki b  dost pne na wskazanym rachunku Zamawiaj cego przed 

podpisaniem umowy. 
16.3   Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nale ytego 
wykonania umowy okre lone zosta y we wzorze umowy (za cznik nr 10). 
 
17.  Istotne dla stron postanowienia umowy. 
 
17.1 Wszystkie istotne postanowienia w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, które Zamawiaj cy wymaga od Wykonawcy s  zawarte we wzorze 
umowy, który stanowi za cznik nr 10. 
17.2 Zamawiaj cy mo e dokona  zmiany postanowie  zawartej umowy w 
stosunku do tre ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w 
nast puj cych przypadkach: 
1) zmiana terminu wykonania zamówienia w nast puj cych przypadkach: 
a) o okres rozstrzygania post powania – odwo ania 
b) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi: wyst pienie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowanych przez 
Wykonawc , uniemo liwiaj cych dochowanie wymogów technicznych i 
technologicznych, 
c) wyst pienie si y wy szej np. powodzi huraganu, kl ski ywio owej 
d) wyst pienia robót dodatkowych, okre lonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 
ustawy lub w przypadkach okre lonych w pkt. 2), 
e) zmiany przepisów prawa.  
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. 
2) zmiany zakresu i sposobu wykonania zamówienia; 
a) zmiany ilo ci robót wynikaj cych z obmiaru, 
b) zaistnienie okoliczno ci powoduj cych, e wykonanie umowy zgodnie z 
opracowanym przedmiarem robót nie jest mo liwe, czego nie mo na by o 
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przewidzie  w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikaj cych z polece , o 
których mowa w § 7 i § 8 umowy, 
c) rezygnacja z cz ci robót lub zmiana ilo ci (np. wymienionych w 
pozycjach kosztorysu ofertowego i zbiorczego zestawienia warto ci robót). 
3) zmiany osobowe w zakresie pe nienia funkcji kierownika budowy 
legitymuj cego si  co najmniej równowa nymi uprawnieniami opisanymi w 
warunkach przetargowych lub wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów 
prawa. 
4) inne zmiany:  
a) ustawowa zmiana podatku od towarów i us ug – VAT, 
b) zmiana nazwy zadania, 
c) zmiana nazwy i adresu Wykonawcy lub Zamawiaj cego, 
d) zmiana rachunku Wykonawcy, 
e) w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizuj cego roboty budowlane nie 
zawiera a wskazania cz ci, któr  na etapie realizacji zamówienia zamierza on 
powierzy  podwykonawcy, Zamawiaj cy dopuszcza zmian  postanowie  
zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia cz ci zamówienia do realizacji przez 
podwykonawców; 
f) wprowadzenie podwykonawców w przypadku braku ich wymienienia w 
ofercie lub zmiana podwykonawców. Je eli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, 
na zasobach którego Wykonawca opiera  wykazuj c spe nianie warunków 
udzia u w post powaniu, Zamawiaj cy dopu ci zmian  pod warunkiem, e 
nowy podwykonawca wyka e spe nianie warunków w zakresie nie mniejszym 
ni  wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przez dotychczasowego podwykonawc ; 
g) zmiany wynagrodze  w zwi zku z zapisami w  § 7 i § 8 umowy. 
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. 
17.3 Wszystkie zmiany i uzupe nienia tre ci umowy wymagaj  formy pisemnej 
w postaci aneksu pod rygorem niewa no ci. 
 
 
 
 
18.   Pouczenie o rodkach ochrony prawnej. 
 
18.1 Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia dozna  lub mo e dozna  uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
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Zamawiaj cego przepisów ustawy Pzp, przys uguj rodki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 
18.2 Odwo anie dotycz ce tre ci og oszenia lub SIWZ wnosi si  w terminie 5 
dni od dnia zamieszczenia odpowiednio w biuletynie Zamówie  Publicznych 
lub stronie internetowej. Pozosta e odwo ania wnosi si  w terminach zapisanych 
w art. 182 ustawy. 
18.3 Odwo anie powinno: 
1) Wskazywa  czynno  lub zaniechanie czynno ci Zamawiaj cego, której 
zarzuca si  niezgodno  z przepisami ustawy, 
2) Zawiera  zwi e przedstawienie zarzutów, 
3) Okre la danie. 
4) Wskazywa  okoliczno ci faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie 
odwo ania. 
 
19. Umowa ramowa, aukcja elektroniczna, zwrot kosztów. 

 
Zamawiaj cy nie przewiduje zawierania umowy ramowej, wyboru 
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz zwrotu 
kosztów udzia u w postepowaniu. 
 
20. Informacje dotycz ce podwykonawców. 
 
20.1 Zamawiaj cy dopuszcza powierzenie cz ci zamówienia 
podwykonawcom. 
20.2 W przypadku powierzenia cz ci zamówienia podwykonawcy, 
Zamawiaj cy da w ofercie wskazania cz ci zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzy  do wykonania podwykonawcy, lub podania przez 
Wykonawc  nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca 
powo uje si  na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu 
wykazania spe nienia warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy. 
20.3 Je eli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby Wykonawca powo ywa  si  na zasadach okre lonych w art. 26 
ust. 2b ustawy, w celu wykazania spe nienia warunków udzia u w 
postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest 
obowi zany wykaza  Zamawiaj cemu, i  proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spe nia  je w stopniu nie mniejszym ni  
wymagany w trakcie post powania o udzielenie zamówienia. 
20.4 W przypadku, gdy Wykonawca przewidzia  do wykonania zamówienia 
udzia  podwykonawców, ma obowi zek przedstawi  Zamawiaj cemu projekt 
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umowy z podwykonawcami, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowi zany do czy  zgod  Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o tre ci zgodnej z projektem umowy. 
20.5 Termin zap aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie mo e by  

szy ni  30 dni od dnia dor czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj cych wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy us ugi lub 
roboty budowlanej. 
20.6 Je eli Zamawiaj cy nie zg osi pisemnych zastrze  do przed onego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem umowy s  roboty 
budowlane, w terminie okre lonym w umowie o zamówienie publiczne, uwa a 
si , ze projekt umowy zosta  zaakceptowany przez Zamawiaj cego. 
20.7 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane przedk ada Zamawiaj cemu po wiadczon  za zgodno  z 
orygina em kopi  zawartej umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem s  
roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 
20.8 Je eli Zamawiaj cy nie zg osi pisemnego sprzeciwu do przed onej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s  roboty budowlane, w 
terminie okre lonym w umowie o zamówienie publiczne, uwa a si  za 
akceptacj  przed onej umowy o podwykonawstwo przez Zamawiaj cego. 
20.9  Umowa o podwykonawstwo musi zawiera  m.in.: 
a) Zakres robót powierzonych podwykonawcy, 
b) Kwot  wynagrodzenia za powierzone roboty, 
c) Termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, 
d) Warunki p atno ci (uwzgl dniaj ce zapisy ppkt 20.4 
e) Zasady fakturowania i rozliczenia. 
20.10 Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj cego pe  odpowiedzialno  za 
roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. 
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……………………………….                                               Za cznik nr 1 
(piecz  Wykonawcy/Wykonawców) 
 
 

OFERTA 
 

Nawi zuj c do og oszenia o przetargu nieograniczonym na: 
„Przebudowa drogi wewn trznej zlokalizowanej na dzia ce o nr ewid. 504/2 
w Marcinkowie” 
 
MY NI EJ PODPISANI 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Dzia aj c w imieniu i na rzecz 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
(nale y poda  nazw (firm  i adres Wykonawcy, w przypadku sk adania oferty wspólnej nale y poda  

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia) 
 

1. SK ADAMY OFERT  na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
ze Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. WIADCZAMY, e zapoznali my si  ze Specyfikacj  Istotnych 
Warunków Zamówienia i uznajemy si  za zwi zanych okre lonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postepowania. 
3. OFERUJEMY wykonanie ca ci przedmiotu zamówienia za cen : 

- w kwocie netto z otych: …………….. z . 
(s ownie: ………………………………………………. z ), 
- kwocie brutto z otych ………………… z . 
(s ownie: ……………………………………………… z ) 
- w tym podatek VAT w wysoko ci 23 %, to jest w kwocie ……………. z . 
(s ownie: ………………………………… z  
- kwocie brutto z otych ………………… z . 
(s ownie: ……………………………………………… z ) 

     zgodnie z za czonymi do oferty kosztorysami ofertowymi (za cznik nr 2) 
4. ZOBOWI ZUJEMY SI  wykonania zamówienia w terminie do  
30 wrze nia 2016r. 
5. ZOBOWI ZUJEMY SI  do udzielenia pisemnej gwarancji jako ci na 
okres ………… lat. 
6. AKCEPTUJEMY  warunki p atno ci okre lone przez Zamawiaj cego w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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7. UWA AMY SI  za zwi zanych niniejsz  ofert  przez czas wskazany w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od up ywu 
terminu sk adania ofert. 
Na potwierdzenie powy szego wnie li my wadium w wysoko ci …………….. 
wadium zosta o wniesione w dniu ……………. w formie 
…………………………………………………………………………………… 
Dokument potwierdzaj cy jego wniesienie za czamy. 
 
Wadium nale y zwróci  (je li dotyczy) na nasze konto nr 
…………………………………………………………………………………… 
8. W przypadku wybrania naszej oferty, deklarujemy wniesienie 
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w formie 
…………………………………………………………………………………. 
9. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY  sami*/przy udziale 
podwykonawców w nast puj cym zakresie robót*: 
9.1 …………………………………………………………………………… 

(zakres powierzonych prac) 
9.2   przy udziale podmiotu ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) podwykonawcy) 
Na zasoby, którego powo ujemy si  na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, w celu wykazania spe nienia warunków udzia u w post powaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w nast puj cym zakresie*: 
…………………………………………………………………………………… 

(zakres powierzonych prac) 
10. WIADCZAMY, e zapoznali my si  z istotnymi dla stron 
postanowieniami umowy (wzorem umowy), okre lonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowi zujemy si  w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsz  ofert , na warunkach 
okre lonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego. 
11. Wszelk  korespondencj  w sprawie niniejszego post powania nale y 
kierowa  na poni szy adres: 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu ……………………….. nr telefaksu ……………………………….. 
e-mail do kontaktu: ……………………………………………………………. 
12. wiadczamy, e wszelkie o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przes ane za pomoc  telefaksu lub drog  elektroniczn  przez 
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Zamawiaj cego, zostan  potwierdzone niezw ocznie zgodnie z art. 27 ust. 2 
ustawy. 
13. Niniejsz  ofert  sk adamy na ………… kolejno ponumerowanych 
stronach. 
14. Za cznikami do niniejszej oferty, stanowi cymi jej integraln  cz  s : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
*niepotrzebne skre li  
 
 
 
 
 
 
 
………………dnia …………….                     

……………………………. 
  (podpis Wykonawcy/ Pe nomocnika)           
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Za cznik nr 2 

KOSZTORYS OFERTOWY 
 
 
 

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilo  Cena 
jedn. 

Warto  

1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne kod CPV 45111200-0   
1       
d.1 

KNR-W 2-
010113-03 
9902-01 

Roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach ziemnych- 
trasa w terenie równinnym - 
przebudowa 

 
km 

 
0,301 

  

2     
d.1 

KNR2-31 
0101-01 
0101-2 

Mechaniczne wykonanie koryta 
na ca ej szeroko ci jezdni i 
chodników w gruncie kat. I-IV 

boko  43 cm 

 
m2 

 
1648,552 

  

3 
d.1 
 

KNR-W2-
010208-
080210-04 

Roboty ziemne wykonywane 
koparkami podsi biernymi 0,60 
m3 w ziemi kat. IV uprzednio 
zmagazynowanej w ha dach z 
transportem urobku samochodami 
samowy adowczymi na odleg  
6 km  

 
 

m3 

 
 

708,877 

  

2. Podbudowa ulicy kod CPV 4523320-8   
4     
d.2 

KNR 2-31 
0104-07 

Warstwy ods czaj ce z piasku w 
korycie lub na ca ej szeroko ci 
drogi, wykonanie i zag szczenie 
mechanicznie – grubo  warstwy 
po zag szczeniu  
10 cm 

 
 

m2 

 
2924,112 

  

5   
d.2 

KNR 2-31 
0114-05 

Podbudowa z kruszywa amanego 
– warstwa dolna o grubo ci po 
zag szczeniu 15 cm mieszanka 
31,5-63 mm 

 
m2 

 
1463,436 

  

6   
d.2 
 

KNR 2-31 
0114-03 

Podbudowa z kruszywa 
naturalnego – warstwa górna o 
grubo ci warstwy po zag szczeniu 
8 cm – mieszanka 4-31,5 mm 

 
 

m2 

 
 

1402,518 

  

7   
d.2 

KNR 2-06 
0309-08 

Skropienie podbudowy emulsj  
pod nawierzchnie bitumiczne 

 
m2 

 
1402,518 

  

3 Nawierzchnia kod CPV 45233226-9   
8   
d.3 

KNR AT -
03 0302-01 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
AC 11W- warstwa wi ca o gr. 6 
cm 

 
m2 

 
1318,710 
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9    
d.3 
 

KNR AT -
03 0302-01 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
AC 5S warstwa cieralna o gr. 4 cm 

 
m2 

 
1275,780 

  

4 Wykonanie poboczy i zjazdów kod CPV 45233123-7   
10   
d.4 

KNR 2-31 
0204-03 

Nawierzchnia z t ucznia kamiennego 
– warstwa górna – grubo  po 
zag szczeniu10 cm 

 
m2 

 
320,498 

  

11 
d.4 
 

KNR 2-31 
1002-01 

Powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni drogowych emulsj  
asfaltow  , grysem kamiennym 
frakcji 5-8 w ilo ci 8,0 dcm3/m2 

 
m2 

 
320,498 

  

12   
d.4 

KNR 2-31 
0402-04 

awa pod kraw nik betonowa z 
oporem 

m3 1,320   

13  
d.4 

KNR 2-31 
0403-01 

Kraw niki betonowe wystaj ce o 
wymiarach 15x30 na podsypce 
piaskowej 

 
m 

 
16,000 

  

5 Inne roboty kod CPV 45233000-9   
14  
d.5 

KNR 2-31 
1406-04 

Regulacja pionowa studzienek dla 
zaworów wodoci gowych 

 
szt. 

 
2,000 

  

15  
d.5 

KNR 2-31 
1406-03 

Regulacja pionowa studzienek dla 
azów kana owych 

 
szt. 

 
1,000 

  

16  
d.5 

Kalkulacja 
asna 

Inwentaryzacja powykonawcza kompl
. 

1,000   

17  
d.5 

KNR 2-31 
0702-01 

upki do znaków drogowych z rur 
stalowych o r. 50 mm 

szt.   
2,000 

  

18  
d.5 

KNR 2-31 
0703-01 

Przymocowanie tablic znaków 
drogowych zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, informacyjnych o 
powierzchni do 0,3 m2 

 
szt. 

 
2,000 

  

Kosztorys netto:  
VAT 23 % :  
Kosztorys brutto:  
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............................................                                                  Za cznik nr 3 
(Piecz  Wykonawcy/Wykonawców) 
 
 
 

WIADCZENIE 
 

O spe nieniu warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust 
1 ustawy „Prawo zamówie  publicznych” (t.j. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r., 

poz. 2164) 
 
Sk adaj c ofert  w post powaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 
 
„Przebudowa drogi wewn trznej zlokalizowanej na dzia ce o nr ewid. 504/2 

w Marcinkowie” 
 

wiadczam/o wiadczamy, e 
 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub 
czynno ci je li przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania; 

2) posiadamy wiedze i do wiadczenie; 
3) dysponujemy odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia 
4) spe niamy warunki dotycz ce sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
 
…………… dnia ………..                                          
 
 
 

…………………………….. 
(podpis Wykonawcy/ Pe nomocnika) 
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………………………………                                       Za cznik  nr 4 
(piecz  Wykonawcy/Wykonawców) 
 
 
 

WIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia w okoliczno ciach, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy „Prawo zamówie  publicznych” 
(t.j. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r., poz. 2164) 

 
 

Sk adaj c ofert  w post powaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 
 
„Przebudowa drogi wewn trznej zlokalizowanej na dzia ce o nr ewid. 504/2 

w Marcinkowie”  
 

wiadczam/o wiadczamy, e: 
 
 

brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z post powania na podstawie art. 24 
ust.  1  ustawy   „Prawo  zamówie  publicznych”  (t.j.  Dz.  U.  z  dnia  22  grudnia  
2015 r., poz. 2164) 
 
 
 
 
 
 
 
…………… dnia …………… 
 
 

 
……………………………. 
(podpis Wykonawcy/Pe nomocnika) 
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…………………………………                                            Za cznik nr 5 
(Piecz  Wykonawcy/Podwykonawców) 
 
 

DO WIADCZENIE ZAWODOWE 
 

Sk adaj c ofert  w przetargu nieograniczonym na: 
„Przebudowa drogi wewn trznej zlokalizowanej na dzia ce o nr ewid. 504/2 

w Marcinkowie” 
 
Lp. Nazwa 

Wykonawcy 
(Podmiotu) 
wykazuj cego 
posiadanie 
do wiadczenia* 

Nazwa i adres 
Zamawiaj cego 

Miejsce 
wykonania robót. 
Rodzaj i zakres 
(ilo ) robót 

Czas realizacji Warto  
zamówienia 
w z . 

Pocz tek 
(miesi c, 
rok) 

Koniec 
(miesi c, 
rok) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
*Wype ni  w przypadku, gdy Wykonawca polega na do wiadczeniu innych podmiotów. Wykonawca 
powo uj cy si  na zasoby innych podmiotów (zgodnie z pkt. 7.1.5 SIWZ) za czy pisemne 
zobowi zanie tych podmiotów do ich oddania Wykonawcy – na za czniku nr 9. 
 
Do wykazanych robót nale y do czy  dowody okre laj ce, 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.  
Za czone dowody musz  wykazywa  spe nienie warunku okre lonego w pkt. 
6.1.2 „Instrukcji dla Wykonawców”.    
 
 
.................. dnia …………. 

…………………………… 
(podpis Wykonawcy/Pe nomocnika) 
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……………………………..                                                 Za cznik nr 6 
(piecz  Wykonawcy/Wykonawców) 
 

POTENCJA  KADROWY 
(osoby zdolne do wykonania zamówienia) 

 
Sk adaj c ofert  w przetargu nieograniczonym na: 
„Przebudowa drogi wewn trznej zlokalizowanej na dzia ce o nr ewid. 504/2 

w Marcinkowie” 
wiadczamy, e: 
1) dysponujemy n/w osobami spe niaj cymi warunki zapisane w poz. 6.1.4 

„Instrukcji dla Wykonawców”; 
Lp. Nazwisko i imi  Proponowana rola w 

realizacji zadania 
Informacja na temat kwalifikacji 
zawodowych, do wiadczenia i 
wykszta cenia 

1. 2. 3. 4. 
  

 
 
 

  

 
2) nie dysponujemy n/w osobami spe niaj cymi warunki zapisane w poz. 

6.1.4 „Instrukcji dla Wykonawców”, lecz b dziemy dysponowa , na 
potwierdzenie czego za czamy pisemne zobowi zanie podmiotów do ich 
udost pnienia i korzystania z ich us ug przy wykonywaniu zamówienia 
(na za czniku nr 9)* 

Lp. Nazwisko i imi  Proponowana rola w 
realizacji zadania 

Informacja na temat kwalifikacji 
zawodowych, do wiadczenia i 
wykszta cenia 

1. 2. 3. 4. 
  

 
 
 

  

*Wype ni  w przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania 
niniejszego zamówienia innych podmiotów. 
 
 
 
 
………… dnia ………….                                          …………………………… 

(podpis Wykonawcy/Pe nomocnika) 
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……………………………..                                                         Za cznik nr 7 
(piecz  Wykonawcy/Wykonawców) 
 
 
 

WIADCZENIE 
 

O posiadaniu wymaganych uprawnie  
 

Sk adaj c ofert  o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 

„Przebudowa drogi wewn trznej zlokalizowanej na dzia ce o  nr ewid. 
504/2 w Marcinkowie” 

 
wiadczam/o wiadczamy, e: 

 
osoby (wymienione w za czniku nr 6 – Potencja  Kadrowy), które b  
uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj  wymagane uprawnienia 
budowlane. 
 
 
 
 
 
……………… dnia ………… 

…………………………… 
(podpis Wykonawcy/Pe nomocnika) 
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……………………………..                                                 Za cznik nr 8 
(piecz  Wykonawcy/Wykonawców) 
 

INFORMACJA 
sk adana na podstawie art. 26 ust. 2d 

USTAWY Prawo zamówie  publicznych 
(t.j. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 2164) 

 
Sk adaj c ofert  w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na; 
„Przebudowa drogi wewn trznej zlokalizowanej na dzia ce o nr ewid. 504/2 

w Marcinkowie” 
 

1) informuj /informujemy, e: 
* a)  nie nale /nie nale ymy do grupy kapita owej1 w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, 
poz. 331, z pó n. zm.) 
*  b)  nale /nale ymy do grupy kapita owej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 
331, z pó n. zm.) i sk adamy w za czeniu list  podmiotów nale cych do tej 
samej grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo 
zamówie  publicznych. 
 

 
…………….. dnia …………. 

……………………………….. 
(podpis Wykonawcy/Pe nomocnika) 

 
 
*Niew ciwe skre li  

 
W przypadku nale enia do grupy kapita owej nale y do oferty do czy  list  podmiotów 
nale cych do tej samej grupy kapita owej. 
 
1 Ilekro  w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 
331 z pó n. zm.) jest mowa o grupie kapita owej – rozumie si  przez to wszystkich przedsi biorców, 
którzy s  kontrolowani w sposób bezpo redni lub po redni przez jednego przedsi biorc , w tym 
równie  tego przedsi biorc .  
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 ………………………..                                                            Za cznik nr 9 
          (miejscowo , data) 
 

PISEMNE ZOBOWI ZANIE INNEGO PODMIOTU 
Do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb dnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust 2b ustawy) 
 
ZAMAWIAJ CY: 
Gmina W chock 
ul. Wielkowiejska 1 
27-215 W chock 
 
PODMIOT UDOST PNIAJ CY 
......................................................................................................................... 

(nazwa i adres podmiotu udost pniaj cego, którego dotyczy niniejsza informacja) 
 

Niniejszym, maj c prawo i zdolno  do reprezentowania i kierowania w/w firm  zobowi zuj  
si  do udost pnienia firmie 
……………………………………………………………………………………. 

(Nazwa i adres wykonawcy sk adaj cego ofert ) 
 

niezb dnych zasobów tj.: 
- wiedzy i do wiadczenia*, w formie - doradztwa, konsultacji* 
                                                            - podwykonawstwa* 
- potencja u technicznego* 
- osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia*, tj. ……………………. 
……………………………………………………………………………………. 
- zdolno ci finansowych* , tj. ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. „Przebudowa drogi 
gminnej ulicy B onie w W chocku” oraz  „Przebudowa sieci gazowej w zwi zku z 
przebudow  ulicy B onie w W chocku”. 
 

 
……………………………………. 
Podpisano – Podmiot udost pniaj cy1 

                                                                                          (imi , nazwisko i podpis)  
1 – uwaga: Je li osoba wype niaj ca niniejszy za cznik wyst puje tylko w swoim imieniu, wpisuje 
swoje imi  i nazwisko oraz podpisuje si  pod zobowi zaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych 
udost pniaj cych niezb dne zasoby do wykonania niniejszego zamówienia zobowi zanie wype niaj  
osoby umocowane prawnie maj ce prawo wyst powania w imieniu tego podmiotu.   
 
Za cznik wype niaj  ci Wykonawcy, którzy b  wykorzystywa  przy wykonywaniu 
niniejszego zamówienia niezb dne zasoby innych podmiotów. 
 
*niepotrzebne skre li    
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Za cznik nr 10 
 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA Nr BGK ………./2016 
 

Zawarta w dniu ………….. 2016 r. pomi dzy: 
Gmin  W chock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, zwanym dalej 
Zamawiaj cym reprezentowanym przez …………………………………….. 
a firm : …………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 
zwan  dalej Wykonawc  reprezentowan  przez: 
……………………………………… 
W wyniku dokonanego przez Zamawiaj cego wyboru oferty Wykonawcy w 
trybie przetargu nieograniczonego zosta a zawarta umowa o nast puj cej tre ci: 
 

§ 1 
 
1. Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty 
budowlane obj te zadaniem pn.: „Przebudowa drogi wewn trznej 
zlokalizowanej na dzia ce o nr ewid. 504/2 w Marcinkowie”. 
2. Wykonawca zobowi zuje si  do wykonania na rzecz Zamawiaj cego 
przedmiot umowy okre lony w ust. 1 zgodnie z przedmiarem robót oraz 
specyfikacjami technicznymi. Dokumenty te stanowi  integraln  cz  umowy. 
3. 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. 
4. Wykonawca o wiadcza, e zapozna  si  z opisem przedmiotu 
zamówienia, miejscem prowadzenia robót oraz dokumentacj  projektow  i nie 
wnosi do nich adnych uwag i zastrze . 
 

§ 2 
 

1. Termin przekazania placu budowy – do 14 dni od dnia podpisania 
umowy. 
2. Termin wykonania zamówienia  do dnia 30.09.2016 r.  
3. Za dat  zako czenia robót zostanie uznany dzie  pisemnego zg oszenia 
Zamawiaj cemu zako czenia wykonania wszystkich robót obj tych umow  i 
mo liwo ci dokonania ich odbioru ko cowego potwierdzonej przez 
Zamawiaj cego wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej. 
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§ 3 

 
1.     Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si  wynagrodzenie umowne 
za cen : 
- w kwocie netto z otych: …………….. z . 
(s ownie: ………………………………………………. z ), 
- kwocie brutto z otych ………………… z . 
(s ownie: ……………………………………………… z ) 
- w tym podatek VAT w wysoko ci 23 %, to jest w kwocie ……………. z . 
(s ownie: ………………………………… z  
zgodnie z ofert  z on  przez Wykonawc . 
Wynagrodzenie to nie b dzie podlega o waloryzacji do ko ca trwania umowy z 
wyj tkiem zamiany podatku VAT. W takim przypadku ceny zostan  
dostosowane aneksem do umowy. 
  2.   Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty 
niezb dne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikaj ce wprost z 
dokumentacji opisuj cej przedmiot zamówienia jak równie  w niej nie uj te, a 
bez których nie mo na wykona  przedmiotu umowy, np. koszty:  
zagospodarowania terenu budowy, zapewnienia obs ugi geodezyjnej, 
utrzymania porz dku i czysto ci na terenie budowy, utrzymania i likwidacji 
zaplecza budowy,  wykonania dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenia 
budowy oraz wszelkie inne nieprzewidziane dokumentacj  projektow  koszty 
wykonania umowy. 
3.     Rozliczenie wykonanych robót nast pi kosztorysem powykonawczym, na 
podstawie cen jednostkowych uj tych w kosztorysie ofertowym, w oparciu o 
przedstawiony przez Wykonawc  i sprawdzony przez Zamawiaj cego obmiar 
robót. 
4.    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. 
5.     Wykonawca gwarantuje sta  cen jednostkowych na wszystkie roboty 
wykonane w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy. 
6.   W przypadku, gdy wyst pi  roboty nie wykraczaj ce poza przedmiot 
zamówienia (w tym roboty zamienne), wykonane na podstawie protoko ów 
konieczno ci zatwierdzonych przez Zamawiaj cego, innego rodzaju ni  
przedstawione w przedmiarze robót, których nie mo na rozliczy  zgodnie z ust. 
3 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania zamówienia, b  one 
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rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawc  i 
Zamawiaj cego. Kosztorysy te opracowane b  w oparciu o nast puj ce 
za enia: 
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostan  przyj te z kosztorysu 
szczegó owego z onego przez Wykonawc , 
2) w przypadku, gdy nie b dzie mo liwe rozliczenie danej roboty w oparciu o 
zapisy w ppkt 1, brakuj ce ceny zostan  przyj te z zeszytów SEKOCENBUD 

rednie ceny i stawki dla Województwa wi tokrzyskiego) za okres ich 
wbudowania, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR, w 
przypadku ich braku zastosowane zostan  pozycje KNNR, a nast pnie wycena 
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiaj cego. 
7.   Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane b dzie  faktur  ko cow , 
wystawian  na podstawie  kosztorysu, sporz dzonego przez Wykonawc  oraz 
protoko u odbioru robót, potwierdzonego przez strony. 
8.     Wykonawca o wiadcza, e jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym 
do wystawienia faktur VAT. Numer NIP Wykonawcy ……………………. 
9.       P atno  ko cowa, b dzie dokonywana przelewem na wskazany przez 
Wykonawc  na fakturze, rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiaj cego faktury wraz z zatwierdzonym protoko em 
ko cowym odbioru robót przy czym wyp ata wynagrodzenia Wykonawcy 

dzie uwarunkowana przedstawieniem przez niego dokumentów, o których w 
mowa w ust. 10. 
10.     Je eli Wykonawca b dzie korzysta  z podwykonawców to: 
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 

 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. 
11.   W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawc  dowodów, o których 
mowa w ust. 10 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 
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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.9, z zastrze eniem pkt. 12. 
12.  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. 11, 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 

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. 
13. W przypadku dokonania bezpo redniej zap aty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, a tak e w przypadku 
okre lonym w ust. 12 pkt 2), Zmawiaj cy potr ca kwot  wyp aconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia nale nego Wykonawcy. 
14. Za dzie  dokonania zap aty uwa a si  dzie  obci enia rachunku 
Zamawiaj cego. 
15.   Za nieterminow  p atno  faktury, Wykonawca ma prawo naliczy  odsetki 
ustawowe. 
16.   Zamawiaj cy tj. Gmina W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, 
upowa nia Wykonawc  do wystawienia faktury VAT bez podpisu 
upowa nionego przedstawiciela Zamawiaj cego i o wiadcza, e posiada Numer 
Identyfikacji Podatkowej 664-19-85-659. 
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§ 4 
 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy 
…………………………………………………................................................ 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca mo e powierzy  wykonanie cz ci zamówienia 
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaj  oni kwalifikacje do ich 
wykonania. 
2. Zlecenie wykonania cz ci robót podwykonawcom nie zmienia 
zobowi za  Wykonawcy wobec Zamawiaj cego za wykonanie tej cz ci robót. 
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane zamierzaj cy zawrze  umow  o podwykonawstwo, której 
przedmiotem s  roboty budowlane, jest obowi zany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przed enia Zamawiaj cemu 
projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowi zany do czy  zgod  Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o tre ci zgodnej z projektem umowy.  
4. Termin zap aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie mo e by  

szy ni  30 dni od dnia dor czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,  potwierdzaj cych wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, us ugi lub 
roboty budowlanej. 
5. Zamawiaj cy w terminie 10 dni od daty otrzymania zg osi pisemne 
zastrze enia do projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem 
umowy s  roboty budowlane: 
- nie spe niaj cej wymaga  okre lonych w SIWZ, 
- gdy przewiduje termin zap aty wynagrodzenia d szy ni  okre lony w ust. 4. 
6.     Je eli Zamawiaj cy, w terminie 10 dni od daty otrzymania projektu 
umowy, o którym mowa w ust. 3 nie zg osi na pi mie zastrze  do jej tre ci, 
uwa a si , e zaakceptowa  projekt umowy. 
7.        Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane przedk ada Zamawiaj cemu po wiadczon  za zgodno  z 
orygina em kopi  zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s  
roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
8.        Zamawiaj cy, w terminie 10 dni od daty otrzymania po wiadczonej za 
zgodno  z orygina em kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zg asza 
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pisemny sprzeciw do umowy, której przedmiotem s  roboty budowlane, w 
przypadkach , o których mowa w ust. 5. 
9.   Niezg oszenie pisemnego sprzeciwu do przed onej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem s  roboty budowlane, w terminie 10 dni 
od daty otrzymania, uwa a si  za akceptacj  umowy przez Zamawiaj cego. 
10.       Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane przek ada Zamawiaj cemu po wiadczon  za zgodno  z 
orygina em kopi  zawartej umowy o podwykonawstwo, przedmiotem s  
dostawy lub us ugi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wy czeniem umów 
o podwykonawstwo o warto ci mniejszej ni  0,5 % warto ci umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
zosta  wskazany przez Zamawiaj cego w SIWZ, jako nie polegaj cy 
niniejszemu obowi zkowi. Wy czenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o warto ci wi kszej ni  50 000 z . 
11.    W przypadku, o którym mowa w ust. 10, je eli termin zap aty 
wynagrodzenia jest d szy ni  okre lony w ust. 4, Zamawiaj cy informuje o 
tym Wykonawc  i wzywa go, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
po wiadczonej za zgodno  z orygina em kopii umowy o podwykonawstwo, do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wyst pienia o zap at  kary 
umownej  okre lonej w   § 12.  
12.       Przepisy ust. 3 – 11 stosuje si  odpowiednio do zmian tej umowy o 
podwykonawstwo. 
13.        Wykonawca mo e w trakcie realizacji przedmiotu umowy wnioskowa  
o zmian  podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy mo e nast pi  wy cznie po 
przedstawieniu przez Wykonawc  o wiadczenia podwykonawcy o jego 
rezygnacji z udzia u w realizacji przedmiotu umowy oraz braku roszcze  wobec 
Wykonawcy z tytu u realizacji umowy. 
14.   Zamawiaj cy dokonuje bezpo redniej zap aty wymagalnego 
wynagrodzenia 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  zamówienia na 
roboty budowlane.  
15.        Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wy cznie 
nale no ci powsta ych po zaakceptowaniu przez Zamawiaj cego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem s  roboty budowlane lub po 
przed eniu Zamawiaj cemu po wiadczonej za zgodno  z orygina em kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s  dostawy lub us ugi. 



Przebudowa drogi wewn trznej zlokalizowanej na dzia ce nr ewid. 504/2
Marcinkowie

 

50 

 

16.         Bezpo rednia zap ata obejmuje wy cznie nale ne wynagrodzenie, bez 
odsetek nale nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
17.        Przed dokonaniem bezpo redniej zap aty Zamawiaj cy 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. 14. Zamawiaj cy informuje o terminie zg aszania uwag, nie 

szym ni  14 dni od dnia dor czenia tej informacji. 
18.         W przypadku zg oszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie 
wskazanym przez Zamawiaj cego, 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, alb 
2)   z  do depozytu s dowego kwot  potrzebn  na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia 
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. 
19.       W przypadku dokonania bezpo redniej zap aty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, Zamawiaj cy potr ca 
kwot  wyp aconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale nego Wykonawcy. 
 20.  Konieczno  wielokrotnego dokonania bezpo redniej zap aty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o których mowa w ust. 14, lub 
konieczno  dokonania bezpo rednich zap at na sum  wi ksz  ni  5 % warto ci 
umowy w sprawie zamówienia publicznego mo e stanowi  podstaw  do 
odst pienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiaj cego. 
 

§ 6 
 

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 § 3 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. 
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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. 
 

§ 7 
 

1. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  wyst pienia w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy konieczno ci wykonania robót zamiennych w stosunku do 
przewidzianych dokumentacj  projektow  lub przedmiarem robót oraz robót 
dodatkowych, o których mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, w sytuacji, gdy 
wykonanie tych robót b dzie niezb dne do prawid owego tj. zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowi zuj cymi na dzie  odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy. 
2. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  rezygnacji z wykonania pewnych 
robót przewidzianych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót w 
sytuacji, gdy ich wykonanie b dzie zb dne do prawid owego tj. zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowi zuj cymi na dzie  odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy.  
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Roboty takie w dalszej cz ci umowy nazwane b  robotami „zaniechanymi”. 
3. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  wprowadzenia zmiany materia ów i 
urz dze  przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, e zmiany te 

 korzystne dla Zamawiaj cego. 
 to przyk adowo okoliczno ci: 

a) Powoduj ce obni enie kosztu ponoszonego przez Zamawiaj cego na 
eksploatacje i konserwacj  wykonanego przedmiotu umowy 
b) Powoduj ce poprawienie parametrów technicznych 
c) Wynikaj ce z aktualizacji rozwi za  z uwagi na post p techniczny lub 
zmiany obowi zuj cych przepisów. 
W/w zmiany musz  by  ka dorazowo zatwierdzone przez Zamawiaj cego. 
 

§ 8 
 
1. Zamawiaj cy ma prawo, je eli jest to niezb dne dla wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy, poleca  Wykonawcy na pi mie: 
1) Wykonanie robot wynikaj cych z dokumentacji projektowej lub zasad 
wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót, 
2) Wykonanie rozwi za  zamiennych w stosunku do projektowanych w 
dokumentacji projektowej (podnosz  jako  technologiczn ) 
a Wykonawca zobowi zany jest wykona  ka de z powy szych polece . 
2. Wszelkie inne roboty nie uj te w dokumentacji projektowej (tak zwane 
konieczne roboty dodatkowe) oraz roboty zamienne, o których mowa w §7 ust. 
1 niniejszej umowy a tak e roboty zaniechane, o których mowa w § 7 ust. 2 
niniejszej umowy, a konieczne do wykonania i oddania do u ytkowania 
przedmiotu umowy mog  by  wykonane (lub „zaniechane”) na podstawie 
protoko ów konieczno ci zatwierdzonych przez Zamawiaj cego. 
Bez zatwierdzenia protoko ów konieczno ci przez Zamawiaj cego, Wykonawca 
nie mo e rozpocz  wykonywania w/w robót lub rezygnowa  z wykonywania 
robót zaniechanych. Kierownik Budowy sporz dzi protokó  konieczno ci 
zaniechania lub wykonania robót okre laj cy zakres rzeczowo finansowy tych 
robót. 
3. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza 
si  wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, za zgod  Zamawiaj cego 
na wniosek Wykonawcy. 
Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawc  dopuszcza si  pod 
nast puj cymi warunkami: 
1) Zmiana mo e dotyczy  jedynie technologii robót lub technologii 
wykonania elementu robót, 
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2) Rozwi zanie proponowane przez Wykonawc  jest równorz dne lub 
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa, 
3) Dokumentacja projektowa zamienna zostanie zatwierdzona przez 
Zamawiaj cego, 
4) Zmiana ta nie wp ynie na zwi kszenie wynagrodzenia nale nego 
Wykonawcy w sytuacji, gdy proponowane rozwi zanie wi za oby si  ze 
zwi kszeniem kosztów wykonania robót zamiennych. 
4. Wydane przez Zamawiaj cego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie 
uniewa niaj  w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polece  stanowi  
podstaw  do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zako czenia robót, o 
którym mowa w  § 2 ust.2 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia 
zgodnie z postanowieniami § 3 umowy 
 

§ 9 
 

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, 
2)      wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 
sztuki budowlanej, obowi zuj cymi przepisami i polskimi normami, 
3)    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 
trwania robót na terenie przej tym od Zamawiaj cego lub maj cych zwi zek z 
prowadzonymi robotami, 
4)      terminowe wykonanie przedmiotu umowy.  
5)  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, 
6)      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 lub instalacji itp., 
7)   przygotowanie do odbioru ko cowego kompletu dokumentów niezb dnych 
przy odbiorze, 
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8)   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, 
9)     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  200 000,00 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, 
10)     niezw oczne informowanie Zamawiaj cego  o problemach technicznych 
lub okoliczno ciach, które mog  wp yn  na jako  robót lub termin 
zako czenia robót,  
11)   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 § 3 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. 
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  §  4   ust.  1,  w  trakcie  
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by  uzasadniona przez 
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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 § 4 ust. 1 winna by  potwierdzona pisemnie i wymaga aneksu 
do niniejszej umowy.  
 

§ 10 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiaj cemu na przedmiot umowy  …… lata 
gwarancji jako ci (obligatoryjnie 3 lata lub na okres d szy zgodnie z 
deklaracj  zapisan  w ofercie) 
2. Zamawiaj cy mo e zrealizowa  uprawnienia z tytu u r kojmi na wady 
fizyczne niezale nie od uprawnie  wynikaj cych z gwarancji. 
3. Wykonawca udziela Zamawiaj cemu na przedmiot umowy 5 lat (60 
miesi cy) r kojmi za wady wykonanych robót oraz wszelkich u ytych do 
wykonania przedmiotowej umowy materia ów. 
4. Pocz tkowy bieg terminów gwarancji i r kojmi liczony jest od daty 
odbioru ko cowego.  

 
§ 11 

 
1. Strony zgodnie postanawiaj , e b  stosowane nast puj ce rodzaje 
odbiorów robót: 
1) odbiory robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
2) odbiór ko cowy. 
2.    Odbiory robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, dokonywane b  przez 
przedstawiciela Zamawiaj cego. Wykonawca winien zg asza  gotowo  do 
odbiorów, o których mowa wy ej,  przez dostarczenie informacji pisemnej do 
siedziby Zamawiaj cego o wykonaniu robót zanikaj cych i ulegaj cych 
zakryciu z 4-dniowym wyprzedzeniem. Je eli Wykonawca nie poinformuje o 
tym fakcie Zamawiaj cego, zobowi zany b dzie odkry  te roboty lub wykona  
otwory niezb dne do ich zbadania, a nast pnie przywróci  je do stanu 
poprzedniego na w asny koszt. 
3.  Wykonawca zg osi Zamawiaj cemu gotowo  do odbioru ko cowego, 
pisemnie bezpo rednio w siedzibie Zamawiaj cego. 
4.   Podstaw  zg oszenia przez Wykonawc  gotowo ci do odbioru ko cowego, 

dzie faktyczne wykonanie robót. 
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5.  Wraz ze zg oszeniem do odbioru ko cowego Wykonawca przeka e 
Zamawiaj cemu nast puj ce dokumenty: 
1) dokumentacj  powykonawcz ,  
2) wymagane dokumenty, protoko y i za wiadczenia z przeprowadzonych prób 
i sprawdze , i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,  
3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzaj ce, e wbudowane wyroby 
budowlane s  zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane  
4) rozliczenie ko cowe budowy z podaniem wykonanych elementów robót 
budowlanych, ich ilo ci i warto ci z podatkiem VAT. 
6.   Zamawiaj cy wyznaczy i rozpocznie czynno ci odbioru ko cowego w ci gu 
14 dni od daty zawiadomienia go o osi gni ciu gotowo ci do odbioru 
ko cowego i dostarczeniu kompletu dokumentów. 
7.   Zamawiaj cy zobowi zany jest do dokonania lub odmowy dokonania 
odbioru 
ko cowego, w terminie 14 dni od dnia rozpocz cia tego odbioru je eli w toku 
czynno ci odbioru zostan  stwierdzone wady: 
1) nadaj ce si  do usuni cia – Zamawiaj cy odmówi odbioru do czasu usuni cia 
wad 
2) nie nadaj ce si  do usuni cia – Zamawiaj cy za da ponownego wykonania 
robót lub obni enia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obni enia 
warto ci u ytkowej przedmiotu umowy. Odbiór robót z wadami nie nadaj cymi 
si  do usuni cia mo e nast pi  wy cznie w przypadku, gdy nie b dzie to 
stanowi  o trwa ci przedmiotu umowy.  
8.   W razie nie usuni cia w ustalonym terminie, przez Wykonawc , wad i 
usterek stwierdzonych przy odbiorze ko cowym, w okresie gwarancji oraz przy 
przegl dzie pogwarancyjnym, Zamawiaj cy jest upowa niony do ich usuni cia 
na koszt Wykonawcy. 
9.   Je eli w toku czynno ci odbioru zostanie stwierdzone, e przedmiot umowy 
nie osi gn  gotowo ci do odbioru z powodu nieuko czenia prac, wad lub nie 
przeprowadzenia wszystkich prób z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy, 
Zamawiaj cy mo e odmówi  odbioru, a fakt ten nie mo e by  podstaw  do 
przed enia terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2 umowy, 
natomiast b dzie podstaw  do naliczenia przez Zamawiaj cego stosownych kar 
umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku 
Wykonawca ma obowi zek usuni cia wad i ponownego zg oszenia elementu do 
odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 
10.   Je eli wady uniemo liwiaj  u ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
jego przeznaczeniem Zamawiaj cy mo e obni  Wykonawcy wynagrodzenie 
za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto ci u ytkowej, estetycznej i 
technicznej. 
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§ 12 
 

1. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne: 
1) za opó nienie w wykonaniu robót w umownym terminie – w wysoko ci 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto, okre lonego w § 3 ust. 1 umowy za ka dy 
dzie  opó nienia (termin zako czenia robót okre lono w § 2 niniejszej umowy), 
2) za opó nienie w usuni ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji 
– w wysoko ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okre lonego w § 3 ust. 1 
umowy za ka dy dzie  opó nienia liczonego od dnia wyznaczonego na 
usuni cie wad, 
3) za odst pienie od umowy z przyczyn zale nych od Wykonawcy – w 
wysoko ci 20% wynagrodzenia brutto, okre lonego w § 3 ust. 1. 
4) w przypadku braku zap aty lub nieterminowej zap aty wynagrodzenia 
nale nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysoko ci 1% 
wynagrodzenia umownego brutto, okre lonego w § 3 ust. 1 umowy, za ka dy 
stwierdzony przypadek naruszenia, 
5) za nieprzed enie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem s  roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w 
wysoko ci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okre lonego w § 3 ust. 1 
umowy, za ka dy stwierdzony przypadek naruszenia, 
6) za nieprzed enie po wiadczonej za zgodno  z orygina em kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysoko ci 1% wynagrodzenia umownego 
brutto, okre lonego w § 3 ust. 1 umowy, za ka dy stwierdzony przypadek 
naruszenia, 
7) za brak zap aty lub nieterminow  zap at  wynagrodzenia nale nego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysoko ci 1% 
wynagrodzenia umownego brutto, okre lonego w § 3 ust. 1 umowy, za ka dy 
stwierdzony przypadek naruszenia, 
8) za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zap aty 
– w wysoko ci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okre lonego w § 3 ust. 1 
umowy, za ka dy stwierdzony przypadek naruszenia. 
2. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo potr cenia kwot z tytu u naliczenia kar 
umownych z nale nego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia 
nale ytego wykonania umowy, a Wykonawca wyra a na to zgod . Potr cenie 
kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowi zku wykonania zobowi za  
umownych. 
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3. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 
uzupe niaj cego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego, gdy 
szkoda przekracza wysoko  kar umownych. 

 
§ 13 

 
1.   Stronom przys uguje prawo odst pienia od umowy. W przypadku 
odst pienia od umowy przez jedn  ze stron, Wykonawca powinien natychmiast 
wstrzyma  i zabezpieczy  nie zako czone roboty oraz zabezpieczy  plac 
budowy. 
2.    Zamawiaj cemu przys uguje prawo odst pienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca nie rozpocz  robót, pomimo wezwania Zamawiaj cego 
wyznaczaj cego termin na ich podj cie, 
2) Wykonawca przerwa  bez uzasadnienia, z przyczyn le cych po stronie 
Wykonawcy realizacj  przedmiotu umowy i przerwa ta trwa d ej ni  14 
kolejnych dni kalendarzowych, 
3) wyst pi istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e wykonanie umowy nie 
le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili 
zawarcia umowy 
– odst pienie od umowy w tym przypadku mo e nast pi  w terminie 30 dni od 
powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach. W takim wypadku 
Wykonawca mo e da  jedynie wynagrodzenia nale nego mu z tytu u 
wykonania cz ci umowy, 
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsz  umow  w sposób 
niezgodny z niniejsz  umow , lub wskazaniami Zamawiaj cego, 
5) Wykonawca popad  w stan upad ci lub likwidacji lub wydany zosta  nakaz 
zaj cia maj tku Wykonawcy, 
6) wyst pi konieczno  wielokrotnego dokonywania bezpo redniej zap aty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno  dokonania 
bezpo rednich zap at na sum  wi ksz  ni  5% warto ci umowy. 
3.    Wykonawcy przys uguje prawo odst pienia od umowy, je eli Zamawiaj cy 
odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 
protoko u odbioru. 
4.    Odst pienie od umowy powinno nast pi  w formie pisemnej pod rygorem 
niewa no ci takiego o wiadczenia i powinno zawiera  uzasadnienie. 
5.    W wypadku odst pienia od umowy, Wykonawc  oraz Zamawiaj cego 
obci aj  nast puj ce obowi zki: 
1) w terminie 7 dni od daty odst pienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiaj cego sporz dzi szczegó owy protokó  inwentaryzacji robót w toku 
wg stanu na dzie  odst pienia, 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym, na koszt tej strony, która by a powodem odst pienia od umowy, 
3) Wykonawca niezw ocznie, ale nie pó niej ni  w ci gu 14 dni usunie z placu 
budowy urz dzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 
6.    W razie odst pienia od umowy z przyczyn niezale nych od Wykonawcy, 
Zamawiaj cy zobowi zany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do 
dnia odst pienia od umowy, zap aty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz 
protokolarnego przej cia placu budowy. 
7.    Finansowe rozliczenie przerwanych robót nast pi w oparciu o kosztorys 
ofertowy. 

 
§ 14 

 
1.   Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  zmian postanowie  zawartej umowy w 
stosunku do tre ci oferty, w nast puj cych przypadkach: 
1) Zmiana strony umowy, tj. jako nast pstwo prawne wynikaj ce z 
odr bnych przepisów. 
2) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku 
wyst pienia opó nie  wynikaj cych z: 
a) konieczno ci wykonania robót zamiennych ze wzgl du na zasady wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej 
b) konieczno ci sporz dzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji, 
uniemo liwiaj cej wykonanie zamówienia podstawowego w okre lonym 
terminie umownym, 
c) konieczno ci wykonania zamówie   dodatkowych, nieobj tych zamówieniem 
podstawowym oraz uniemo liwiaj cych wykonanie zamówienia podstawowego, 
w okre lonym terminie umownym, 
d) wyst pienia niezinwentaryzowanych urz dze  podziemnych i zwi zanych z 
tym kolizji, które uniemo liwiaj  wykonanie zamówienia w terminie umownym, 
e) wyst pienia tzw. „si y wy szej”, maj cej bezpo redni wp yw na terminowo  
wykonania robót, 
f) je eli warunki atmosferyczne lub hydrologiczne uniemo liwiaj  prowadzenie 
robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji 
technicznej lub sztuk  budowlan . 
g) wyst pienia okoliczno ci, których strony umowy nie by y w stanie 
przewidzie , pomimo zachowania nale ytej staranno ci, 
W przedstawionych w ppkt 2) przypadkach wyst pienia opó nie , strony 
umowy ustal  nowe terminy, z tym, e maksymalny okres przesuni cia terminu 
zako czenia realizacji przedmiotu umowy równy b dzie okresowi przerwy lub 
postoju. Zaistnienie okoliczno ci wskazanych w ppkt 2) musi zosta   
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udokumentowane stosownymi protoko ami podpisanymi przez kierownika 
budowy, 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. 
3) 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, np. zmiana stawki 
VAT, 
b) zwi kszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego wynikaj cego z 
rozliczenia kosztorysowego robót, 
c) rezygnacji przez Zamawiaj cego z realizacji cz ci przedmiotu zamówienia, 
d) je eli dla nale ytego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne b dzie 
wykonanie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanie cz ci robót. 
Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  wyst pienia w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy konieczno ci wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub 
zaniechanie cz ci robót, w stosunku do przewidzianych dokumentacj  
projektow  w sytuacji, gdy wykonanie tych robót b dzie niezb dne do 
prawid owego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowi zuj cymi 
przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Zmiana wynagrodzenia nast pi w 
oparciu o postanowienia umowy. Podstaw  do zaniechania robót, wykonania 
robót zamiennych lub dodatkowych oraz zwi zanej z tymi okoliczno ciami 
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi  b dzie protokó  konieczno ci 
podpisany przez Wykonawc , kierownika budowy i Zamawiaj cego, z którego 
wynika  b dzie, e wykonanie okre lonej cz ci przedmiotu umowy jest 
niemo liwe lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych lub 
dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 
4) Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 
umowy, na inne osoby, legitymuj ce si  co najmniej równowa nym 
do wiadczeniem, wykszta ceniem i kwalifikacjami. 
5) Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  wprowadzenia zamiany materia ów i 
urz dze  przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, e 
zmiany te b  korzystne dla Zamawiaj cego.  

 to przyk adowo okoliczno ci: 
a) powoduj ce obni enie kosztu ponoszonego przez Zamawiaj cego na 
eksploatacj   
b) powoduj ce poprawienie parametrów technicznych, 
c) wynikaj ce z aktualizacji rozwi za  z uwagi na post p technologiczny lub 
zmiany obowi zuj cych przepisów. 
Zmiany te musz  by  ka dorazowo zatwierdzone przez Zamawiaj cego, 
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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. 
2.     Nie  stanowi  zmian  umowy,  w  rozumieniu  art.  144  ustawy  Prawo  
zamówie  publicznych: 
1) zmiana danych zwi zanych z obs ug  administracyjno-organizacyjn  umowy 
(np. zmiana nr rachunku bankowego), 
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentuj cych Strony, 
3) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywo anych w tre ci umowy, w 
ka dym takim przypadku Strony maj  obowi zek stosowania si  do 
obowi zuj cych w danym czasie aktów prawa. 
Powy sze zmiany dokonywane s  w drodze jednostronnego pisemnego 

wiadczenia danej Strony i wywo uj  skutek od dnia dor czenia go drugiej 
Stronie. 
3.   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. 
4.   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. 
5.    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 z odpowiednimi dowodami i wnioskami. 
6.    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. 2 
 

§ 15 
 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj  
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówie  
publicznych. 
 

§ 16 
 

Umow  sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiaj cego. 
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§ 17 
 

1. Strony zgodnie ustalaj , e Wykonawca zapozna  si  ze Specyfikacj  
Istotnych Warunków Zamówienia, zawieraj  m.in. istotne dla Zamawiaj cego 
postanowienia i zobowi zania oraz, e s  one wprowadzone do niniejszej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
2. Integraln  cz ci  niniejszej umowy s  nast puj ce za czniki 
1) Oferta Wykonawcy 
2) Przedmiar robót 
3) Kosztorys ofertowy 
4) Szczegó owe Specyfikacje techniczne 
5) Instrukcja dla Wykonawców. 
 
 
 
ZAMAWIAJ CY                                                      WYKONAWCA 
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ROZDZIA  II 
Przedmiar robót 

 
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilo   Razem 
1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne kod CPV 45111200-0  
1       
d.1 

KNR-W 2-
010113-03 
9902-01 

Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych- trasa w terenie 
równinnym - przebudowa 

 
km 

 
0,301 

 

2     
d.1 

KNR2-31 
0101-01 
0101-2 

Mechaniczne wykonanie koryta na 
ca ej szeroko ci jezdni i chodników w 
gruncie kat. I-IV g boko  43 cm 

 
m2 

 
1648,552 

 

3 
d.1 
 

KNR-W2-
010208-
080210-04 

Roboty ziemne wykonywane 
koparkami podsi biernymi 0,60 m3 w 
ziemi kat. IV uprzednio 
zmagazynowanej w ha dach z 
transportem urobku samochodami 
samowy adowczymi na odleg  6 
km  

 
 

m3 

 
 

708,877 

 

2. Podbudowa ulicy kod CPV 4523320-8  
4     
d.2 

KNR 2-31 
0104-07 

Warstwy ods czaj ce z piasku w 
korycie lub na ca ej szeroko ci drogi, 
wykonanie i zag szczenie 
mechanicznie – grubo  warstwy po 
zag szczeniu  
10 cm 

 
 

m2 

 
2924,112 

 

5   
d.2 

KNR 2-31 
0114-05 

Podbudowa z kruszywa amanego – 
warstwa dolna o grubo ci po 
zag szczeniu 15 cm mieszanka  
31,5-63 mm 

 
m2 

 
1463,436 

 

6   
d.2 
 

KNR 2-31 
0114-03 

Podbudowa z kruszywa naturalnego – 
warstwa górna o grubo ci warstwy po 
zag szczeniu 8 cm – mieszanka 4-31,5 
mm 

 
 

m2 

 
 

1402,518 

 

7   
d.2 

KNR 2-06 
0309-08 

Skropienie podbudowy emulsj  pod 
nawierzchnie bitumiczne 

 
m2 

 
1402,518 

 

3 Nawierzchnia kod CPV 45233226-9  
8   
d.3 

KNR AT -03 
0302-01 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
AC 11W- warstwa wi ca o gr. 6 cm 

 
m2 

 
1318,710 

 

9    
d.3 
 

KNR AT -03 
0302-01 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
AC 5S warstwa cieralna o gr. 4 cm 

 
m2 

 
1275,780 

 

4 Wykonanie poboczy i zjazdów kod CPV 45233123-7  
10   
d.4 

KNR 2-31 
0204-03 

Nawierzchnia z t ucznia kamiennego – 
warstwa górna – grubo  po 
zag szczeniu10 cm 

 
m2 

 
320,498 
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11 
d.4 
 

KNR 2-31 
1002-01 

Powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni drogowych emulsj  
asfaltow  , grysem kamiennym frakcji 
5-8 w ilo ci 8,0 dcm3/m2 

 
m2 

 
320,498 

 

12   
d.4 

KNR 2-31 
0402-04 

awa pod kraw nik betonowa z 
oporem 

m3 1,320  

13  
d.4 

KNR 2-31 
0403-01 

Kraw niki betonowe wystaj ce o 
wymiarach 15x30 na podsypce 
piaskowej 

 
m 

 
16,000 

 

5 Inne roboty kod CPV 45233000-9  
14  
d.5 

KNR 2-31 
1406-04 

Regulacja pionowa studzienek dla 
zaworów wodoci gowych 

 
szt. 

 
2,000 

 

15  
d.5 

KNR 2-31 
1406-03 

Regulacja pionowa studzienek dla 
azów kana owych 

 
szt. 

 
1,000 

 

16  
d.5 

Kalkulacja 
asna 

Inwentaryzacja powykonawcza kompl. 1,000  

17  
d.5 

KNR 2-31 
0702-01 

upki do znaków drogowych z rur 
stalowych o r. 50 mm 

szt.   
2,000 

 

18  
d.5 

KNR 2-31 
0703-01 

Przymocowanie tablic znaków 
drogowych zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, informacyjnych o 
powierzchni do 0,3 m2 

 
szt. 

 
2,000 

 

 


