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                    SPECYFIKACJA
                       ISTOTNYCH
           WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„Bieżące utrzymanie dróg i obiektów
znajdujących się w obrębie pasa
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usługami transportowymi na terenie

Gminy Wąchock.”
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1. Zamawiający:

Gmina Wąchock
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1
Tel. 41-27-36-130

2. Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą PPZP” lub „Pzp”.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
 „Bieżące utrzymanie dróg i obiektów znajdujących się w obrębie pasa
drogowego dróg gminnych wraz z  usługami transportowymi na terenie
Gminy Wąchock”.
Kod CPV – 45233140-2.
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej z
kruszywa i żużla wielkopiecowego polegające na wbudowywaniu na
wskazywanych przez Zamawiającego drogach odpowiedniego materiału
dostarczonego przez Wykonawcę, wyrównaniu dróg równiarką i zawałowaniu
walcem samojezdnym. Zamawiający będzie zlecał usługę z dwudniowym
wyprzedzeniem. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę: 1
równiarki i 1 walca wibracyjnego samojezdnego  (co najmniej 10 tonowy).
Podane przez Wykonawcę w ofercie ceny jednostkowe  pracy równiarki i walca
za godzinę nie ulegną zmianie w czasie trwania umowy. Zadanie rozliczane
będzie poprzez sumowanie godzin pracy równiarki   i walca zaangażowanych w
jego realizację.
2.  Wykonanie usług transportowych związanych z bieżącym utrzymaniem
dróg gminnych, a w szczególności transport kruszywa, żużla wielkopiecowego
na wskazane przez Zamawiającego miejsce. Zamawiający wymaga posiadania
przez Wykonawcę 1 środka transportu o ładowności 10 – 12 t – pojazd
samowyładowczy. Pojazd musi być technicznie sprawny, posiadać dopuszczenie
do poruszania się po drogach publicznych. Zamawiający będzie zlecał  usługę z
dwudniowym wyprzedzeniem. Podane przez Wykonawcę w ofercie ceny
jednostkowe za 1 tonę kruszywa oraz żużla wielkopiecowego z transportem nie
ulegną zmianie w czasie trwania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do
posiadania polisy OC i NW przez cały czas trwania umowy.
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3. Wykonanie usługi polegającej na  oczyszczaniu wskazanych przez
Zamawiającego elementów odwadniających, a w szczególności:
    - odmulenie rowów odwadniających, średnia głębokość odmulenia         25
cm, z wywozem urobku samochodem w wskazane przez Zamawiającego
miejsce.
   - odmulenie przepustów drogowych, pod zjazdami publicznymi i
indywidualnymi o śr. powyżej 60 cm z wywozem urobku samochodem w
wskazane przez Zamawiającego miejsce,
   - odmulenie przepustów zjazdowych indywidualnych o śr. do 60 cm łącznie
wywozem urobku samochodem w wskazane przez Zamawiającego miejsce.
Podane przez Wykonawcę w ofercie ceny jednostkowe za 1 mb odmulenia
rowów i przepustów nie ulegną zmianie w czasie trwania umowy. Zamawiający
wymaga posiadania przez Wykonawcę  1 szt. koparko – ładowarki oraz  1 szt.
samochodu ciężarowego o ładowności do 5 t. Zamawiający będzie zlecał usługę
z dwudniowym wyprzedzeniem.
4. Wykonanie usługi polegającej na remoncie wskazanych przez
Zamawiającego przepustów pod zjazdami publicznymi i indywidualnymi,   a w
szczególności:
   - wymianie części przelotowej przepustu o śr. 40 cm – materiał Wykonawcy,
   -  wymianie części przelotowej przepustu o śr. 40 cm – materiał
Zamawiającego,
   - wymianie części przelotowej przepustu o śr. 50 lub 60 cm – materiał
Wykonawcy,
   -  wymianie części przelotowej przepustu o śr. 50 lub 60 cm – materiał
Zamawiającego,
   - wymianie części przelotowej przepustów o śr. 80 cm – materiał Wykonawcy
   - Wymianie części przelotowej przepustów o śr. 80 cm – materiał
Zamawiającego
   - wymianie murków czołowych prefabrykowanych dla średnic 40 – 60 cm –
materiał Wykonawcy,
   - wymianie murków czołowych prefabrykowanych dla średnicy 80 cm –
materiał Wykonawcy.
Podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe za 1 mb wymiany części
przelotowej przepustów oraz za 1 szt. wymiany murków czołowych
prefabrykowanych nie ulegną zmianie w czasie trwania umowy.
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę koparko – ładowarki oraz
samochodu ciężarowego o ładowności do 5 t.
Zamawiający będzie zlecał usługę z dwudniowym wyprzedzeniem.
5. Wykonanie usługi polegającej na odtworzeniu rowów odwodnieniowych
wskazanych przez Zamawiającego z wywozem urobku poza teren prac , na
miejsce wskazane przez Zamawiającego. Podana przez Wykonawcę cena
jednostkowa za 1 m³ odtworzonego rowu nie ulegnie zmianie w czasie trwania
umowy.
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Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę koparko – ładowarki, oraz
samochodu ciężarowego o ładowności do 5 t.
6. Wykonanie usługi związanej z wycinką krzewów, która obejmuje
wycięcie i wykarczowanie krzaków i dzikiego zadrzewienia, wywiezienie
karpiny i gałęzi poza teren prac, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym,
zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po ich
wykarczowaniu.
Podana przez Wykonawcę cena jednostkowa za 1 m2 powierzchni
oczyszczonego terenu objętego usługą nie ulegnie zmianie w czasie trwania
umowy. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę samochodu
ciężarowego ładowności do 5 t oraz koparko – ładowarki.
7. Wykonanie usługi polegającej na umocnieniu wskazanych przez
Zamawiającego skarp rowów, a w szczególności:
-  płytkami chodnikowymi – materiał Wykonawcy
- płytkami chodnikowymi – materiał Zamawiającego
- ażurowymi elementami prefabrykowanymi o gr. 6 cm – materiał Wykonawcy.
Podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe za 1 m2 umocnienia skarp nie
ulegnie zmianie w czasie trwania umowy.
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę koparko – ładowarki oraz
samochodu ciężarowego o ładowności do 5 t. Zamawiający będzie zlecał usługę
z dwudniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający wymaga posiadania  przez Wykonawcę co najmniej 2 szt. pił
mechanicznych, koparko - ładowarki oraz samochodu ciężarowego o
ładowności do 5 t.
8. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonywać
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, za
prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie
prowadzenia robót.
10.  Zastosowany sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia powinien
gwarantować wykonanie prac zapewniając dobrą jakość i bezpieczeństwo.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za
zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowane
działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy przy realizacji zamówienia.
12. Zakres usług może ulec zmianie w zależności od potrzeb i możliwości
finansowych Zamawiającego.
13. Postawą do określenia terminu zakończenia zleconej usługi jest protokół
odbioru robót dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
14. Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ładu i porządku na terenie
wykonywania usługi, a po jej zakończeniu pozostawienie całego terenu czystego
i nadającego się do użytkowania.

4. Oferty częściowe i wariantowe:
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia – od 15.04.2011 r. do 31.12.2011 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej
wymienione warunki:

6.1 Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp:

6.1.1  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

6.1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższego warunku.

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, który wykonał co najmniej trzy
usługi o podobnym charakterze w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, z podaniem co najmniej jednego zadania polegającego na bieżącym
utrzymaniu dróg i obiektów znajdujących się w obrębie pasa drogowego oraz
usług transportowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg
porównywalnego z przedmiotem niniejszego zamówienia ( powyższe zadania
mogą być zrealizowane w ramach jednego kontraktu lub odrębnych umów)
zgodnie z załącznikiem nr 6

6.1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższego warunku.

a) Potencjał techniczny
Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, który wykaże że posiada
jednostki sprzętu i środki transportu zapewniające wykonanie prac zgodne z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym:
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- równiarka  - 1 szt.
- walec wibracyjny samojezdny – 1 szt. co najmniej 10 tonowy)
-  samochód samowyładowczy 10 – 12 t –szt.1
- koparko – ładowarka – szt. 1
- samochód ciężarowy o ładowności do 5 t – szt. 1
- piły mechaniczne – szt. 2
b) potencjał kadrowy

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

6.1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

6.2 Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu
niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast
spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis
sposobu dokonania oceny spełnia został zamieszczony w pkt. 6.1, Wykonawcy
wykazują łącznie, warunki określone w punkcie 7 winni spełniać wszyscy
Wykonawcy osobno.

Wykaz dokumentów oraz oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków Zamawiający dokona oceny spełnienia
powyższych warunków na podstawie informacji zawartych w złożonych
dokumentach, o których mowa w pkt. 7 na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Sposób oceny spełniania warunków:
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7, dołączonych do
oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny
musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Zamawiający na
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , wezwie Wykonawców, którzy w
określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń
lub dokumentów, lub którzy złożyli wymagane oświadczenia lub dokumenty



„Bieżące utrzymanie dróg i obiektów znajdujących się w obrębie pasa drogowego dróg
gminnych wraz z usługami transportowymi na terenie gminy Wąchock”.

7

zawierające błędy, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów
złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez
siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku:
- zaistnienia chociażby jednej z przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp,
- zaistnienia chociażby jednej z przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 2
ustawy Pzp
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

7. w udziału w postępowaniu:

7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
 7.1.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru określonego w
załączniku Nr 2 do SIWZ (oryginał);
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego wymagany wyżej dokument musi być złożony
przez każdego Wykonawcę.
W przypadku, kiedy Wykonawca polegać będzie na zasobach innych
podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
wymagany wyżej dokument muszą złożyć także te podmioty.
7.1.2 wykaz usług (o którym mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1.2  SIWZ)  w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich zakresu i wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców  oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (referencje,); wg wzoru określonego w załączniku Nr 6
do SIWZ.
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W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego wymagany wyżej dokument musi być złożony
przez co najmniej jednego Wykonawcę.
7.1.3 wykaz sprzętu i środków transportu dostępnych Wykonawcy w celu
realizacji zamówienia zgodnym z treścią formularza stanowiącym załącznik nr 7
do niniejszej SIWZ.
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.1.3 ppkt.
a)
7.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia,
zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać – w
przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w
postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów;
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
zawierające także wykaz sprzętu i środków transportu, które ten podmiot
udostępnia – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków
udziału w postępowaniu polega na potencjale technicznym  innych podmiotów;

7.3.  W celu wykazania braku podstaw  do wykluczenia z postępowania  o
udzielenie zamówienia z uwagi na okoliczności określone w art. 24 ust..1
Ustawy Pzp. do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

7.3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru
określonego  w załączniku nr 3 do SIWZ;
7.3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert; wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7.3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
potwierdzające, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
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decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
7.3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawców
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 7.3 niniejszej  SIWZ.

 8. Wykaz pozostałych dokumentów jakie Wykonawca musi załączyć do
oferty:
8.1. Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym
załącznik  Nr 1 do SIWZ.
8.2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót -
załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji  podpisany  przez Wykonawcę
sporządzony zgodnie z zapisami SIWZ
8.3. Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(podwykonawców) ze wskazaniem rzeczowego i finansowego zakresu prac,
które podwykonawca będzie wykonywał; wg wzoru określonego w załączniku
Nr 6 do SIWZ.
8.4. Oryginał bądź notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa do
reprezentowania Wykonawcy (a w przypadku podmiotów występujących
wspólnie – do reprezentowania Wykonawców) w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
8.5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
8.6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w
postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały
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udział w realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć
dokumenty wymienione w pkt. 7 SIWZ.
9. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 9.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo terminu
składania ofert;
9.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
  9.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie –
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
a także:
9.4. zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego z
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się takiego zaświadczenia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni
spełnić warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty
potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie  z zapisami zawartymi
w niniejszej specyfikacji. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
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Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

  Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedstawić w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
 10. Sposób kontaktu z oferentami.
Zamawiający porozumiewał się będzie z Oferentami w formie pisemnej.

Oferenci wszelkie pisma, wnioski, oświadczenia powinni kierować na adres
Zamawiającego podany w punkcie 1. Zamawiający dopuszcza
przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer 41 27 36 159.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

11. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami.
11.1 Wyjaśnienia co do przedmiotu zamówienia oraz SIWZ będą
udzielane niezwłocznie zgodnie z art. 38 – ustawy Pzp.
11.2 Nie przewiduje się zebrania potencjalnych wykonawców.
11.3 Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski lub
informacje Zamawiający i Wykonawcy są przekazywać pisemnie.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów są:
Mgr inż. Beata Kiwak
 Tel. (41) 273-61-34, w godz. 800 – 1500,
 Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1,
 27-215 Wąchock, pokój nr 4
 Mgr inż. Jacek Lankof
 Tel. (41) 273-61-34, w godz. 800 – 1500,
 Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1,
27-215Wąchock, pokój nr 4

12. Zamówienia dotyczące wadium:

Zamawiający odstępuje od naliczania wadium.

15.  Termin związania ofertą:
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Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – Oferent jest związany ofertą przez
okres 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. W toku niniejszego
postępowania Zamawiający może zwrócić się do oferentów o wyrażenie zgody
na przedłużenie terminu związania  ofertą, maksymalnie do 30 dni.

16. Opis sposobu przygotowania ofert:

16.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
16.2 Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wzorem  - „Formularz
ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,
16.3 Do formularza ofertowego należy dołączyć:
- wszelkie dokumenty i informacje wymagane w SIWZ,
14.4 Oferta winna zawierać całość zamówienia.
14.5 Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
14.6 Formularz ofertowy i wszelkie inne dokumenty powinny być podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta,
14.7 Wszelkie poprawki lub korekty błędów w treści oferty powinny być
parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta,
14.8 W przypadku gdy oferent dołącza do oferty załączniki – kopie jakiegoś
dokumentu, kopia powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez
osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta,
14.9 Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile
nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty,
14.10 Wszystkie strony powinny być podpisane, ponumerowane i zszyte w
całość,
14.11 Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, która:

· Jest zaadresowana na Zamawiającego,
· Posiada niżej wymienione oznaczenie

„Bieżące utrzymanie dróg i obiektów znajdujących się w obrębie
pasa drogowego dróg gminnych wraz z  usługami transportowymi
na terenie Gminy Wąchock”.

14.12 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent,
14.13 Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może ofertę wycofać lub
zmienić jej treść – zmiana lub wycofanie powinno być sporządzone zgodne   z
postanowieniami pkt.2 ppkt.6 z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANE”
14.15 Podwykonawstwo:
14.16
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· Zamawiający żąda  wskazania przez Wykonawcę  w ofercie części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom podając zakres
powierzonych robót  i ich wartość.
· Wykonawca , którego oferta została wybrana  może zawrzeć umowę na
wykonanie robót  z podwykonawcą (-cami)  ( w  zakresie   zgodnym  z  ofertą).
Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia Wykonawca  zobowiązany
jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą (-cami).
Prawidłowo przygotowana oferta ostateczna musi być wypełniona
zgodnie z opracowanymi wymaganiami.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, (Sekretariat)
nie później niż do dnia przetargu to jest – 24.03.2011r. do godz. 1000

2.  Oferty otwierane będą w dniu 24.03.2011r. godz. 1015 w siedzibie
Zamawiającego,

3. Oferty złożone po tym terminie zostaną Oferentowi zwrócone bez otwierania
– art. 84 ustawy Pzp,

4. Warunki ewentualnego przedłużenia terminu składania ofert określa art. 38
ust 6  ustawy Pzp.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

17. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Oferta cenowa powinna być sporządzona w oparciu o przedmiar robót -
załącznik Nr 8 do SIWZ.

2. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o przedmiar robót (zał.
Nr 8) metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji
wyszczególnionych w przedmiarze robót. Wykonawca określi ceny
jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych
w przedmiarze robót.

3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie
ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarze robót.
Wszystkie błędy ujawnione w przedmiarze robót Wykonawca powinien
zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

4. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu
zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.
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Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w
przedmiarze robót nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien
ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w przedmiarze robót.

5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.

18. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie
zamówienia:

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować
będzie wyłącznie kryterium ceny.

2. I
lość punktów w kryterium zostanie obliczona według następującego
wzoru:

                 Cmin
    C =   --------------------------------  * 100 punktów

C0

Gdzie:  Cmin - cena brutto oferty najtańszej
            C0   - cena brutto oferty ocenianej

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie

postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów
wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w punkcie 2.

5. Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i
nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację.

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

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

d) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza
informację, o których mowa w art.92 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym  w swojej siedzibie.

19.  Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
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Zamawiający odrębnym pismem poinformuje oferenta który
złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie i miejscu podpisania
umowy.
W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego
powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której
Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z
Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej Zamawiający
powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

20. Zawarcie umowy:

1. Zawarcie umowy z wybranym Oferentem nastąpi w miejscu i czasie
określonym przez Zamawiającego nie wcześniej jednak niż w terminie
określonym  w art. 94 Ustawy  Pzp i nie później jednak niż przed upływem
terminu związania ofertą.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy zgodnie z art.
145 ustawy Pzp
3. Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową będą
wynikały ze zobowiązań zawartych w ofercie i umowie.
4. Załącznikiem nr 4 do SIWZ jest sporządzony przez Zamawiającego projekt
umowy. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla
Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
5. Wymaga się od Oferenta zaakceptowania projektu umowy (załącznik nr 5).

21. Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej:

Każdemu Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia umotywowanego protestu
i odwołania, które będą rozpatrywane zgodnie z zapisem Działu VI ustawy Pzp.

22. Warunki unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważni przetarg  jeżeli zaistnieje jedna z poniższych
okoliczności:
· Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
· Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
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· Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było wcześniej przewidzieć ,

· Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

23. Pozostałe informacje:

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają
przepisy ustawy Pzp.

2. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 22
c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 24
d) Załącznik nr 4 – Wzór umowy
e) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zaakceptowaniu treści umowy
f) Załącznik nr 6 – Wykaz zrealizowanych zadań (w okresie ostatnich 3 lat)
g) Załącznik nr 7 – Wykaz sprzętu i środków transportu
h) Załącznik nr 8 – Przedmiar robót
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

                                                                                          ......................................
                                                                                          (miejscowość i data)
..................................................

(pieczęć firmowa)

                                                                                         ..................................................
                                                                                        ...................................................
                                                                                         ...................................................
                                                                                       (nazwa i adres zamawiającego)

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanym w
................................................................................................. z dnia ..................................
firma:

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

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

...................................................................................................................
(nazwa i adres oferenta)

przedstawia ofertę ostateczną dla Gminy Wąchock – Urząd  Miasta i Gminy w Wąchocku
w przetargu nieograniczonym na:
1. „Bieżące utrzymanie dróg i obiektów znajdujących się w obrębie pasa

drogowego dróg gminnych wraz z  usługami transportowymi na
terenie Gminy Wąchock”.

2. CENA OFERTY:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego szczegółowo w
formularzu  „Kosztorys ofertowy”  stanowiącym załącznik nr 1 do oferty
w cenie  netto:   .......................................... zł .
Do niniejszej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ..............% co stanowi
kwotę: ...........................................zł.
Wartość  brutto wynosi:          ...........................................zł .
Słownie...................................................................................................................................
..
.......................................................................................................................... złotych.

 TERMIN REALIZACJI:
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Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie:  do dnia 31.12.2011 r.

3. OŚWIADCZENIA

· Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ stanowiącą część składową oferty  i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania
oferty

· Oświadczamy, że nie wnosimy uwag do opisu przedmiotu zamówienia.
· Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą zgodnie z art.85 ust.1 ustawy

Prawo zamówień publicznych tj.  przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert – do dnia .................... r.

4. Oferta nasza została złożona na .................... stronach podpisanych i kolejno
ponumerowanych od nr .............. do nr ................

5. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:

1. .................................................................. str. ..........................
2. .................................................................. str. ..........................
1. .................................................................. str. ..........................
2. .................................................................. str. ..........................
3. .................................................................. str. ..........................
4. .................................................................. str. ..........................
5. .................................................................. str. ..........................
6. .................................................................. str. ..........................
7. .................................................................. str. ..........................
8. .................................................................. str. ..........................
9. .................................................................. str. ..........................
10. .................................................................. str. ..........................
11. .................................................................. str. ..........................

                                                             .................................................................
                                                                     podpis i pieczątka osoby uprawnionej
                                                                                do reprezentowania firmy.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

                                                                         ………………………..
          (miejscowość i data)

…………………………………

(nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE
My niżej podpisani

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy i adres Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

oświadczamy, iż spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień Publicznych, a w tym:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania;

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia;

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem do wykonania

zamówienia;

                                                                      ……………………………………………….
 (podpis osoby/osób  uprawnionej/ych

do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………..
 (miejscowość i data)

…………………………………
      (nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy i adres Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

              …………………………………………………
(podpis osoby/osób  uprawnionej/ych

                                                                                                           do reprezentacji Wykonawcy)
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                                                                                                   Załącznik nr 4 do SIWZ

                     U M O W A   Nr BGK  …../11/PROJEKT

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

                                 Gminą Wąchock,

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

Burmistrz – mgr Jarosław Samela.
a

………………………………………………………………………………
mającym siedzibę  w............................................., ul.
………………………………….
wpisanym do:

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

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

                                             § 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

„BIEŻĄCE  UTRZYMANIE  DRÓG I OBIEKTÓW
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO DRÓG

GMINNYCH WRAZ Z USŁUGAMI  TRANSPORTOWYMI  NA
TERENIE GMINY WĄCHOCK”.
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Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia załączonej do niniejszej Umowy,
stanowiącej jej integralną część.

2. Zamawiający będzie zlecał usługę z dwudniowym wyprzedzeniem.
3. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością
w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

4. Podstawą do określenia terminu zakończenia zleconej usługi jest protokół
odbioru dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

                                                    § 2.

1. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
zostają ustalone na okres ważności umowy. Nie przewiduje się waloryzacji
cen jednostkowych. Cena umowna zostanie dostosowana jedynie w
przypadku zmian ustawowych następujących podatków: podatek VAT.

2. Przewidywana wartość wynagrodzenia umownego zgodnie z ofertą
Wykonawcy wynosi netto: ………………… zł, plus podatek VAT ……..%
tj.: …………. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto …………………. zł
(słownie  złotych:
……...………………………………………………………………)

3. W przypadku, gdyby ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych usług
odbiegały od podanych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca otrzyma
zapłatę wynikającą z przemnożenia ilości faktycznie wykonanych usług
przez ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym i nie nabywa
prawa z tego tytułu do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do
Zamawiającego.

                                                 § 3.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 2, rozliczane będzie nie
częściej niż raz  w miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu
wartości wykonanych usług, wynikłych z przemnożenia ilości wykonanych
w tym okresie asortymentów usług i ich cen jednostkowych zawartych w
kosztorysie ofertowym.

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół potwierdzenia
wykonanych usług zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.
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3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od
daty jej otrzymania.

4. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie
należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez
Wykonawcę.

5. Zamawiający zastrzega sobie ograniczenie zakresu robót w zależności od
posiadanych środków finansowych.

                                                     § 4.

Okres wykonania określonego w § 1 zakresu usług ustala się: od
…………….  do……………..

                                                      § 5.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie terenu wykonania
usługi.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) utrzymanie ładu i porządku na terenie wykonywania usługi, a po
zakończeniu usługi pozostawienie całego terenu czystego i nadającego
się do użytkowania.

b) prawidłowe oznakowanie robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu
na drodze w czasie prowadzenia robót.

c) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej.

d) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach
mogących wpłynąć na jakość wykonywanych usług lub termin ich
zakończenia.

e) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie
wykonywania usługi  kontrolach i wypadkach.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za
zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej
spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy przy
realizacji zamówienia.

4. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób
trzecich powstałe w związku   z prowadzonymi robotami, w tym także
ruchem pojazdów.
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5. Wykonawca gwarantuje, że wykonana przez niego usługa  nie będzie
posiadała wad i usterek wynikających z nieprawidłowości wykonania.

6. Na wykonaną usługę  Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji licząc
od daty podpisania protokołu odbioru robót.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz
wady powstałe po odbiorze  w terminach wynikających z przepisów kodeksu
cywilnego.
                                                § 6.

1. Wykonawca wykona przy udziale niżej wymienionych Podwykonawców
następujące usługi:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2. Pozostałe usługi Wykonawca wykona własnymi siłami.

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą  na
realizację powierzonego mu do wykonania zakresu usług przed planowanym
skierowaniem go do ich wykonania.

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za
swoje własne.
                                                § 7.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy w wysokości

5 % przewidywanego wynagrodzenia brutto za usługi wykonywane na
wezwanie za każdy dzień zwłoki od dnia wezwania do rozpoczęcia
wykonywania usług.

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w
wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za odbierany element, za każdy
dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie
wad.

c) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10 % przewidywanego wynagrodzenia
brutto.
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2. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar
umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w zapłacie
faktury w wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych. Wysokość
odsetek od płatności nieterminowych publikowane są w „Dzienniku Ustaw”.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o
ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wartość kar
umownych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót
będących przedmiotem zamówienia w przypadku wystąpienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, a które uzasadniają taką rezygnację.

                                                   § 8.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy – odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi w ciągu 5 dni od wezwania, bez
uzasadnionych przyczyn.

c) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot
inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli
Zamawiający:

a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonej w niniejszej
umowie.

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanej usługi lub
odmawia podpisania protokołu odbioru.

3. Odstąpienie od umowy o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie

4. w przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
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a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług w toku
według stanu na dzień odstąpienia.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane usługi w zakresie obustronne uzgodnionym
na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

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

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz do
zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

                                                 § 9.

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w
formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną
część umowy pod rygorem nieważności.

2. Zmiana treści umowy nie może być dokonywana z naruszeniem art.144
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

                                                § 10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały
odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych..

                                               § 11.

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa
egzemplarze dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

                                             § 12.
Wykaz załączników do Umowy:

- Oferta przetargowa
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA

…………………………                                 …………………………..

…………………………                                  …………………………
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Załącznik nr 5 do SIWZ

..................................................
      (pieczęć firmowa)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczamy że załączony projekt umowy pkt. 19 SIWZ został przez nas
zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do
zawarcia umowy na realizację zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiającego w brzmieniu zaproponowanym przez zamawiającego.

                                               .........................................................................
                                                 podpis i pieczątka osoby uprawionej

do reprezentowania firmy
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Załącznik nr 6 do SIWZ
..................................................

(pieczęć firmowa)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ
W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT

L.p. Odbiorca Przedmiot
robót

Termin
realizacji Wartość robót

Załącznik - referencje

                                                                        ………………………………………
                                                        podpis i pieczątka osoby uprawionej

                                                do reprezentowania firmy



„Bieżące utrzymanie dróg i obiektów znajdujących się w obrębie pasa drogowego dróg
gminnych wraz z usługami transportowymi na terenie gminy Wąchock”.

29

Załącznik nr 7 do SIWZ

1. WYKAZ SPRZĘTU PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI
ZAMÓWIENIA  W ZAKRESIE

„Bieżące utrzymanie dróg i obiektów znajdujących się w obrębie pasa
drogowego dróg gminnych wraz z  usługami transportowymi na
terenie Gminy Wąchock”.

L.p. Typ i charakterystyka sprzętu Ilość pozostająca w
dyspozycji

................................................
                                                     podpis i pieczątka osoby uprawnionej do
                                                                reprezentowania firmy
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Załącznik nr 8

PRZEDMIAR ROBÓT
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBRĘBIE PASA

DROGOWEGO DRÓG GMINNYCH ORAZ USŁUGI TRANSPORTOWE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM
UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WĄCHOCK.

Lp.
Podstawa
wyceny Opis  robót Jedn.

miary
Ilość

jednostek

1. Wyrównanie dróg o nawierzchni nieulepszonej równiarką godz. 600

2. Zawałowanie dróg o nawierzchni nieulepszonej walcem
wibracyjnym samojezdnym godz. 80

3.
Transport kruszywa (cena kruszywa + koszty transportu)

t 1000

4.
Transport żużla wielkopiecowego (cena żużla

wielkopiecowego + transport) t 1000

5. Odmulenie rowów odwadniających, średnia głębokość
odmulenia 25 cm

mb 1200

6. Odmulenie przepustów drogowych pod zjazdami
publicznymi i indywidualnymi o śr. powyżej 60 cm mb 100

7.
Odmulenie przepustów drogowych pod zjazdami
publicznymi i indywidualnymi o śr. do 60 cm łącznie mb 200

8. Wymiana części przelotowej przepustu o śr. 40 cm -
materiał Wykonawcy mb 20

9. Wymiana części przelotowej przepustu o śr. 40 cm -
materiał Zamawiającego mb 20

10. Wymiana części przelotowej przepustu o śr. 50 lub 60 cm -
materiał Wykonawcy mb 30

11. Wymiana części przelotowej przepustu o śr. 50 lub 60 cm -
materiał Zamawiającego mb 20

12. Wymiana części przelotowej przepustu o śr. 80 cm - materiał
Wykonawcy mb 20

13. Wymiana części przelotowej przepustu o śr. 80 cm - materiał
Zamawiającego mb 10

14. Wymiana murków czołowych prefabrykowanych dla śr. 40 -
60 cm - materiał Wykonawcy szt. 10

15. Wymiana murków czołowych prefabrykowanych dla śr. 80
cm - materiał Wykonawcy szt. 10

16. odtworzenie rowów odwodnieniowych mb 800

17. Umocnienie skarp rowów płytkami chodnikowymi -materiał
Wykonawcy m² 200



„Bieżące utrzymanie dróg i obiektów znajdujących się w obrębie pasa drogowego dróg
gminnych wraz z usługami transportowymi na terenie gminy Wąchock”.
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18. Wycięcie krzewów m² 200

19. Umocnienie skarp rowów płytkami chodnikowymi -materiał
Zamawiającego m² 200

20. Umocnienie skarp rowów ażurowymi elementami
prefabrykowanymi o gr. 6 cm - materiał Wykonawcy m² 100
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