GMINA MAŁOMICE
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 67- 320 MAŁOMICE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej „SIWZ” na:

„Wykonanie nawierzchni drogi
gminnej ul. Konopnickiej
w Małomicach z kostki brukowej
betonowej – szarej grubość 8 cm”
CPV 45233120-6 (roboty w zakresie budowy dróg)

SIWZ zawiera następujące załączniki:
-

-

Druk „OFERTA”
- załącznik nr 1
Druk „Oświadczenie”
- załącznik nr 2
Druk „Wykaz sprzętu”
- załącznik nr 3
Druk „Wykaz zamówień zrealizowanych przez oferenta w ciągu
ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej
z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia
(lub krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim
rodzajem, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania a także załączeniem dokumentów
potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie)”
- załącznik nr
4
Druk „Wykaz personelu”
- załącznik nr 5
Wzór umowy
- załącznik nr 6
Opis techniczny i przedmiar robót
- załącznik nr 7
Projekt budowlany
- załącznik nr 8

Zatwierdził:
Sporządził:

/-/ Małgorzata Sendecka

Edward Więckowski
Maj 2007 rok.

1

BOC.Ed.W/7040-9/2007
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 60 000 EURO
Przedmiot zamówienia:

Wykonanie nawierzchni drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach z kostki
brukowej betonowej – szarej grubość 8 cm
CPV 45233120-6 (roboty w zakresie budowy dróg)
I. Zamawiający
Gmina Małomice
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Małomice
tel./fax (068) 3769027
godziny urzędowania: 730 do 1530
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 tys.
euro.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie nawierzchni drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach z kostki
brukowej betonowej – szarej grubość 8 cm wraz z wyrównanie istniejącej podbudowy
tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres robót zawiera „Opis techniczny oraz przedmiar robót” stanowiący załącznik nr
7 do niniejszej specyfikacji
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z „Projektem budowlanym” będące
załącznikiem Nr 8 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia
podwykonawcom.
IV. Części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w ramach zamówienia podstawowego
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).
VI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VII. Termin wykonania zamówienia
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Wymagany termin wykonania zamówienia – 2 m-ce od dnia podpisania umowy

VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) wykonali w ostatnich pięciu latach (lub krótszym) zadania o charakterze i złożoności
porównywalnej z zakresem opisanym w „opisie przedmiotu zamówienia”
6) posiadają sprzęt konieczny do wykonania zamówienia (zał. nr 3 do SIWZ)
7) wykonają przedmiot zamówienia siłami własnymi (bez podwykonawców)
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
- wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem. Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego.
- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowane
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
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przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art./22 ust.1 pkt.1-3 Prawa
zamówień publicznych.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również Wykonawców, którzy:
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji;
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnienie tych warunków, lub złożone dokumenty zawierają błędy z
zastrzeżeniem art.26 ust.3 Prawa zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający odrzuca ofertę, która:
- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88,
lub błędy w obliczeniu ceny,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności
lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami), wykonawca składa następujące dokumenty:
1. Dokumenty wymagane:
a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 wraz z przedmiarem robót z
wykorzystaniem załącznika Nr 7,
b) dowód wniesienia wadium,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
d) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2,
2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z
prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
- umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie,
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- oferta winna zawierać dokumenty wymienione w pkt 1c do 1d oraz 4.2. dla każdego partnera z
osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
4. Inne dokumenty:
4.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał
techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa
następujące dokumenty:
- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca
uprawnienia kierownika budowy,
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane
należycie (referencje).
4.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:
- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
4.3. Zaakceptowany wzór umowy na załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych
za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z
oryginałem".
X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na
adres:
Urząd Miejski w Małomicach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice
lub faksem: nr (068) 376 90 27
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację
istotnych warunków zamówienia. W przypadku otrzymania informacji, której nie można odczytać
obowiązuje informacja negatywna.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach innych niż
określone w punkcie X.
Stanisław Becla
- Inspektor w UM Małomice, tel. 068 3769027 wew. 38
Edward Więckowski - Inspektor w UM Małomice, tel. 068 3769027 wew. 37
XII. Wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium w wysokości: 2.000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych)
Wykonawca wnosi wadium:
w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym
Żaganiu, o/Szprotawa nr 69965700070010010037950005
lub w jednej z poniżej podanych form:
1)
w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
2)
w gwarancjach ubezpieczeniowych
3)
w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. Nr 42,
poz. 275 z 2007 r),
sposób przekazania: złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (w
kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach) lub załączyć do oferty. Przy czym za termin wniesienia
wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego
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bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
XIII. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od wyznaczonego terminu na składanie
ofert
XIV. Opis przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
2.
Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów /np.konsorcjum/ oferta musi spełniać następujące
warunki:
Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie
konsorcjum /spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została
zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera
wiodącego.
Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w
imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji
kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie
zamawiającego
Gmina Małomice
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Małomice
Pokój nr 10 (sekretariat)
3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być opatrzone nazwą i dokładnym adresem
wykonawcy, nr faksu zaadresowane do zamawiającego na adres siedziby zamawiającego:
Gmina Małomice
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Małomice
3.3 Oznakowane następująco: oferta przetargowa na „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej ul.
Konopnickiej w Małomicach z kostki brukowej betonowej – szarej grubość 8 cm”
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku
składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
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3.4.Przed sporządzeniem oferty i obliczeniem ceny Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo
zapoznać się :
- opisem przedmiotu zamówienia;
- obszarem realizacji przedmiotu zamówienia
- uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość realizowanego
zamówienia, między innymi uzyskać informację o obowiązującej stawce podatku VAT- określonej
w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z
późn. zm.).
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Gmina Małomice
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Małomice
Pokój nr 10 (sekretariat)
do dnia 2007-05-25 do godz. 1200
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do
wniesienia protestu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego
Gmina Małomice
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Małomice
Pokój nr 2a (sala posiedzeń) w dniu 2007-05- 25 o godzinie 1215
3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny
Cenę oferty stanowi cena brutto zamówienia
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
Cena może być tylko jedna.
XVII. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
Cena

100 %

2. Oferta z najniższą ceną jednostkową z pośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów,
pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru:
(Cn/Cof.b.x 100) x 100% = liczba punktów, gdzie:
Cn

- najniższa cena jednostkowa,

Cof.b

- cena oferty badanej,

100

- wskaźnik stały,
- procentowe znaczenie kryterium ceny

100%

3. Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
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oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie
przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości: 5 %
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących
formach:
1)
w pieniądzu, sposób przekazania:
przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Żaganiu, O/Szprotawa Nr
69965700070010010037950005
2)
w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
3)
w gwarancjach ubezpieczeniowych
4)
w poręczeniach 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 Przedsiębiorczości (tj. Dz.U Nr
42, poz. 275 z 2007 r.)
sposób przekazania: przy podpisywaniu umowy.
XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców którzy
złożyli oferty, o :
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
b) wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne- jeżeli postępowanie było prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego,
2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których
mowa w punkcie 1lit.a , również na stronie internetowej www.malomice.pl /bip/ oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. Termin ten
może ulec zmianie w przypadku złożenia protestu przez któregoś z wykonawców. O nowym
terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania
protestacyjnego.
5. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
6. Postanowienia umowy zawarto we:
wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
7. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy według siedziby
Zamawiającego.
8.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowyjeżeli Zamawiający żąda takiego zabezpieczenia- Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia zamówienia.

XX. Środki ochrony prawnej
1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, w także innym osobom, jeżeli ich interes
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prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
2.Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest
obowiązany na podstawie ustawy można wnieść protest do Zamawiającego /pisemnie, faksem/.
3.Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą,
gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
4.Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi
się w terminie : 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach
portalu internetowego Urzędu- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,- Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 604.
Przepisu punktu 3 zdanie pierwsze – nie stosuje się.
5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub
protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust.6. ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także
zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych
uzasadniających wniesienie protestu.
9. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta
ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
10. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców,
którzy złożyli oferty.
11. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszcza ją również na stronie
internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału
w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
12. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy,
którzy maja interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i
którzy przystąpili do postępowania:
- w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w punkcie 11,
- do upływu terminów o których mowa w pkt.4 jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub w
postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
13. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu,
wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów
zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując
jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.
14. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt.11nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z
ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku
wniesienia protestu.
15. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt.11 nie mogą następnie
wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.
16. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.
17. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
- treści ogłoszenia;
- postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej- w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego
w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
18. Protest inny niż wymieniony w pkt.17 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego
wniesienia.
19. Brak rozstrzygnięcia protestu w podanych terminach uznaje się za jego oddalenie.
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20. Rozstrzygnięcie protestów wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie
wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz
wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a
jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza
również na stronie internetowej na której jest udostępniana.
21.W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub
dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:
1) niezwłocznie – jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;
2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu- jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie
zostało uwzględnione.
22. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich
Wykonawców.
23. Od rozstrzygnięcia protestu Wykonawcom, jak i osobom wezwanym nie przysługuje odwołanie.
XXI. Ogłoszenia wyników przetargu
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych w
siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Małomicach. Niezależnie
od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne
zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
XXII. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
XXIII. Załączniki
-

-

Druk „OFERTA”
Druk „Oświadczenie”
Wykaz sprzętu
Wykaz zamówień zrealizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich 5
lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania
będącego przedmiotem zamówienia (lub krótszy - w tym okresie
odpowiadających swoim rodzajem, robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania a także załączeniem dokumentów potwierdzających,
że roboty zostały wykonane należycie)
Wykaz personelu
Wzór umowy
Opis techniczny i kosztorys ślepy
Projekt budowlany

- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8

Małomice, dnia 07 maja 2007 r.
______________________________________
Podpis osoby uprawnionej
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DRUK OFERTY
BOC.Ed.W/7040-9/2007

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO
Dane dotyczące oferenta
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
nr konta ..................................................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Gmina Małomice
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Małomice
Zobowiązania oferenta
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
Wykonanie nawierzchni drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach z kostki
brukowej betonowej – szarej grubość 8 cm
CPV 45233120-6 (roboty w zakresie budowy dróg)
Wartość robót: NETTO
................................................... zł
Wartość robót: BRUTTO
…………………………………… zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT ......... % ......................... zł
Oświadczam, że:
- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
-

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
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-

-

znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust.

1 i 2 Prawa zamówień publicznych
przyjmuję zakres prac, termin wykonania zamówienia, warunki płatności, oraz udzielam
gwarancji – zgodnie z zapisami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (w tym we wzorze umowy i specyfikacji technicznej)
- zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
- uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, tj. przez okres wskazany
w specyfikacji.
…………………………………............................
podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta
- Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości: 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego
wynikającego z umowy, w formach:
1)
w pieniądzu, sposób przekazania:
przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Żaganiu, O/Szprotawa
Nr 69965700070010010037950005
2)
w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
3)
w gwarancjach ubezpieczeniowych
4)
w poręczeniach 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 Przedsiębiorczości
(tj. Dz.U Nr 42, poz. 275 z 2007 r.)
sposób przekazania: przy podpisywaniu umowy
-

-

poświadczam wniesienie wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
w formach:
1)
w pieniądzu, sposób przekazania:
przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Żaganiu, O/Szprotawa
Nr 69965700070010010037950005
2)
w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
3)
w gwarancjach ubezpieczeniowych
4)
w poręczeniach 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 Przedsiębiorczości
(tj. Dz.U Nr 42, poz. 275 z 2007 r.)
sposób przekazania: złożyć w siedzibie Zamawiającego przed terminem upływu
składania ofert ( w kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach) lub załączyć do oferty.
Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin
uznania na rachunku zamawiającego.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu,
następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1
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2. Odpis z właściwego rejestru/aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
3. Polisę ubezpieczeniową
4. Zaakceptowaną „specyfikacje techniczną”
5. Zaakceptowany wzór umowy
6. Wykaz sprzętu
7. Wykaz pracowników
8. Wykaz zrealizowanych prac
9. dokumenty potwierdzające, że prace wymienione w wykazie dostały wykonane należycie
10. ...................................................................
11. ...................................................................

Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

______________________________________
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta
* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty
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Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pt.
„Wykonanie nawierzchni drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach z kostki
brukowej betonowej – szarej grubość 8 cm”
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( z późniejszymi zmianami), oświadczamy, co następuje:
1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przekazanym przez
Zamawiającego opisie prac i czynności;
2. Posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

..........................................., dnia ............................
..........................................................................
podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

(pieczęć oferenta)

Wykaz sprzętu
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie
nawierzchni drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach z kostki brukowej
betonowej – szarej grubość 8 cm oświadczamy, że obecnie reprezentowana przez nas firma
posiada m.in. następujący w pełni sprawny sprzęt:

Opis

................................., dn...............................

Ilość

Rok produkcji

..................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik nr 4. do SIWZ

Wykaz zamówień zrealizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich
5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania
będącego przedmiotem zamówienia.
Nazwa i adres oferenta.................................................................................................
......................................................................................................................................
L.p.

Rodzaj i zakres
zamówienia

Całkowita
wartość

Termin realizacji

Nazwa
zamawiającego
Dołączyć referencje

..................................................................
( podpis upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

.........................................
(pieczęć oferenta)

Wykaz personelu
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie
nawierzchni drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach z kostki brukowej
betonowej – szarej grubość 8 cm oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy

zatrudnić następujące osoby.
Nazwisko Wykształcenie
i imię

Proponowane
przeznaczenie

Lata
doświadczenia

Opis Doświadczeń
(techniczne
i kierownicze)

..........................,dn.........................
..................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
1. Załącznik wypełnić zgodnie z postanowieniami instrukcji dla Wykonawców
2. Dołączyć kserokopię uprawnień
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Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR
UMOWA NR …………………………………
Zawarta w dniu ................................................. w Małomicach
pomiędzy:

Gminą Małomice, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice
NIP 924-10-01-201
zwanym dalej „Zamawiającym „

REGON P-000528770

reprezentowanym przez:

1. Małgorzatę Sendecką
2. Barbarę Kurowską

- Burmistrza Małomic
- Skarbnik Gminy Małomice

a: firmą ........................................................................................................
wpisanym do ...............................................................................................
NIP ....................................

REGON ..........................

reprezentowanym przez: ............................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”
§ 1.
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do

Wykonania nawierzchni drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach z kostki
brukowej betonowej – szarej grubość 8 cm
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze „Projektem
budowlanym” stanowiącą integralną część niniejszej umowy oraz obowiązującymi
przepisami, normami i normatywami.
2. Miejsca wykonywania prac należy oznakować zgodnie z czasową organizacją robót.
3. Od momentu rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia do czasu odbioru
ostatecznego robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
osobom trzecim wskutek prowadzenia prac objętych przedmiotem umowy.
§ 3.
1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie ............................................................
(uprawnienie Nr …………….………….),
2. Obowiązki kierownika robót z ramienia Wykonawcy pełnić będzie .............................................
3. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie (faksem) o zaistniałych
przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac.
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 2 m-cy od daty
podpisania umowy.
2. W

wypadku

wystąpienia

złych

warunków

atmosferycznych,

uniemożliwiających

wykonywanie nawierzchni drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach z
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kostki brukowej betonowej – szarej grubość 8 cm, termin wykonania prac ulega
przesunięciu o okres wynikający z przerw.
3. Nowy termin zakończenia prac objętych umową zostanie wprowadzony do umowy aneksem.
4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia wykonanych prac do odbioru.

wykonania nawierzchni drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach z
kostki brukowej betonowej – szarej grubość 8 cm odbędzie się w terenie na

5. Odbiór

podstawie protokołu odbioru prac w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, o którym jest mowa
w pkt 4.
6. Protokół odbioru sporządza Zamawiający, w którym określa sposób i termin usunięcia wad
jakościowych i ilościowych – protokół podpisują Strony umowy.
7. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża terminu
zakończenia robót, określonego w pkt 1.
8. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia usunięcia wad jakościowych i
ilościowych określonych w protokole, o którym mowa w pkt 6.
9. Odbiór wykonania robót po usunięciu wad jakościowych odbędzie się w terenie na podstawie
protokołu odbioru prac w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, o którym jest mowa w pkt 8.
10. Jako datę wykonania przedmiotu umowy traktuje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę prac
do odbioru, jeśli prace te zostały wykonane bezusterkowo, co potwierdzi protokół odbioru, o
którym mowa w pkt 6 lub 9.
§ 5.
1. Wykonawca otrzyma zapłatę za rzeczywistą ilość wykonanych robót określonych w § 1
niniejszej umowy w wysokości brutto ................................. zł.
Słownie:........................................................................................................................................
W tym ............ % podatek VAT: ........................
Cena jednostkowa netto..............................zł.
2. Na cenę określoną w pkt 1 składają się wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z „Projektem budowlanym” (oprócz podatku VAT) i
cena ta nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy.
3. W przypadku urzędowej zmiany, w okresie trwania umowy, wysokości wskaźnika podatku VAT
– zostanie on zmieniony i wprowadzony aneksem do umowy.
§ 6.
1. Zamawiający zobowiązany jest, na podstawie protokołu odbioru prac, potwierdzającym
bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za
wykonane i odebrane prace.
2. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura obejmująca
całość wykonanych prac objętych umową, płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiającego.
3. Faktura za prace będące przedmiotem umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy
............................................................
§7
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, Zamawiającemu przysługuje
prawo zastosowania kar umownych za zwłokę – w wysokości 0,2 % wartości nominalnej
umowy określonej w § 5 pkt 1 za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn zależnych od
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 20 % wartości
nominalnej umowy określonej w § 5 pkt 1.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 20 % wartości nominalnej umowy określonej w § 5 pkt 1.
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§ 8.
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 m-cy gwarancji licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru, potwierdzającego bezusterkowe wykonanie prac.
2. W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je wykonawcy niezwłocznie po ich
ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usuniecie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4. W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający usunie
usterki na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji.
5. Bezpośrednio przed zakończeniem okresu gwarancyjnego oraz po usunięciu ujawnionych w
tym czasie wad i usterek, strony spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego.
§ 9.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ............................

2.

zł (słownie:............................................................... złotych) co stanowi 5 % wartości nominalnej
umowy określonej w § 5 pkt 1 niniejszej umowy, w formie
.......................................................................
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących
terminach:
1) 70 % wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia.
2) 30 % wysokości zabezpieczenia w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji.
§ 10.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie dodatkowego zamówienia przy zachowaniu
tych samych norm, parametrów i standardów oraz wskaźników kalkulacyjnych wskazanych w ofercie,
prac nie objętych umową (kosztorysem ślepym oraz projektem budowlanym niezbędnych do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy), których wykonanie nie można było zaplanować na
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia
podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Wartość zamówienia dodatkowego nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia.
§ 11
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
1. urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich użycia,
2. poniesienia ewentualnych kosztów i włączeń energii elektrycznej,
3. wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,
4. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji –
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
5. demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i
elementów zagospodarowania terenu,
6. wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót
do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,
7. zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej
wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,
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8.

dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do użytku,

9. należytego zabezpieczenia terenu budowy,
10. zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
11. utrzymania terenu budowy w stanie minimalizującym utrudnienia komunikacyjne oraz
usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów śmieci,
12. umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiającego,
13. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi
najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 13.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe z zastosowania niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy
według siedziby zamawiającego.
§ 14.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
Brak zastrzeżeń formalno prawnych:

AKCEPTUJĘ:
................................................
podpis przedstawiciela oferenta
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OPIS TECHNICZNY
obejmuje zakres robót w km
od 0+000 do 0+507
UWAGA!
SIWZ obejmuje zakres robót:
Odcinek A: od 0+000 do 0+153
Odcinek B: od 0+000 do 0+107
Zgodnie z przedmiarem robót
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PRZEDMIAR ROBÓT
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PROJEKT BUDOWLANY
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