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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

  

Gmina i Miasto Stawiszyn 

ul. Szosa Pleszewska 3 ,  62-820 Stawiszyn 

tel. 62 / 75 28 079, fax 62 / 75 28 097 

e-mail: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl 

www.stawiszyn.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst 

jednolity. Dz. U. z 2013  r., poz. 907 z późniejszymi zmianami / o wartości szacunkowej 

niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest “ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P 

Kiączyn Nowy – Stawiszyn o długości 0,99 km”. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg 

dojazdowych. 

 

3.2.  Przedmiot zamówienia  obejmuje : 

 

3.2.1. : Przebudowa nawierzchni drogi o dłg.0,990 km , w tym :  

a) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy 

i chwastów, mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych , regulacja pionowa 

studzienek dla zaworów wodociągowych szt. 12 , regulacja pionowa studzienek dla włazów 

kanałowych szt. 11 zabezpieczenie znaków geodezyjnych szt. 3,  

b) roboty ziemne, w tym mechaniczne plantowanie terenu 3960,00 m², koryta o głęb. do 10 

cm na całej szerokości jezdni 2970,00 m² ,  

c) przepusty pod drogą ścianki czołowe z bloczków betonowych,  

d) jezdnia, w tym profilowanie i zagęszczanie podłoża, dolna warstwa podbudowy z 

kruszywa naturalnego o gr. 10 cm (2970,00 m²), górna warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego twardego o gr. 15 cm (2970,00 m²), skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 

nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2 o gr. 4 cm ( 2970,00 m²),  

e) pobocza, w tym formowanie poboczy, plantowanie poboczy,  

f)Poręcze ochronne sztywne z podchwytem  24 m .  

 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawarty  jest  w III części SIWZ i zawiera : 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

- dokumentacje projektowe, 

- przedmiary robót. 

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być prowadzone 

roboty objęte przedmiotem zamówienia. 

 

3.4. W przypadku użycia w SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych 

należy traktować je jako przykładowe, które mają na celu doprecyzować przedmiot 

zamówienia. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości 

nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i dokumentacji projektowej. 

 



3.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy 

sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach / Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z póź. zm. / oraz ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2007 z póź. 

zm./. Wywóz odpadów budowlanych będzie odbywał się na koszt Wykonawcy. 

 

3.6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji oraz rękojmi za wady na wykonany 

przedmiot zamówienia przez 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu  końcowego. 

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

 

Termin wykonania zamówienia : do dnia 15 października 2014 r. 
 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania  tych warunków. 

 

5.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy niewykluczeni na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający następujące 

warunki, dotyczące : 

5.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

 przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

 5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do    

          wykonania  zamówienia. 

          5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

5.2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

5.2.1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie warunku, określonego 

w pkt. 5.1.1. 

5.2.2. Na potwierdzenie spełniania warunku  określonego  w  pkt 5.1.2. Wykonawcy muszą 

wykazać, że  w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zadanie 

polegające na przebudowie lub budowie drogi  o wartości brutto min. 200.000,00 zł. 

 Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie  z formułą 

 spełnia nie spełnia .                                                                                                                                                                                                                                              

5.2.3.  Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 5.1.3. Wykonawcy muszą 

wykazać, że dysponują kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania 

robotami drogowymi o specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do wykonywania 

przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy 

(przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego.  

5.2.4. Na potwierdzenie spełniania warunku, określonego w pkt 5.1.4. Wykonawcy muszą 

wykazać, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała się na zasadzie spełnia 

/ nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów i zaświadczeń. Oferta 

spełniająca wymogi otrzyma ocenę „spełnia”, natomiast oferta nie spełniająca wymogów 

otrzyma ocenę „nie spełnia“. 

 
 
 

 

 
 



6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

Wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia następujących dokumentów i oświadczeń : 

 

6.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający : 

 

6.1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi 

załącznik Nr 1 do oferty. 

6.1.2. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 

dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane 

w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone– wzór stanowi załącznik Nr 2 do oferty. 

Dowodami, o których mowa wyżej są : 

1) poświadczenie, 

2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1). 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 

wskazane w w/w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania ww dowodów.  

6.1.3. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień – wzór stanowi załącznik Nr 3 do oferty.  

6.1.4. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, , doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi 

załącznik Nr 4 do oferty. 

6.1.5. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej  związanej z przedmiotem zamówienia.  

 

6.2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp : 

 

6.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór stanowi 

załącznik Nr 5 do oferty*. 

6.2.3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1  pkt 2 

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert*. 

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 



 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez Wykonawcę lub te podmioty. 

 

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 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

6.3. Inne dokumenty, nie wymienione w  pkt. 6.2 i 6.3 SIWZ : 

 

6.3.1. Lista podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie 

należy do grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik Nr 6 do oferty*. 

6.3.2. Wykaz części  zamówienia lub zakresu robót, które Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom – wzór stanowi załącznik Nr 7 do oferty.  

6.3.3. Formularz cenowy  – wzór stanowi załącznik Nr 8 do oferty. 

6.3.4. Wypełniony kosztorys ofertowy : przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P  

Kiączyn Nowy – Stawiszyn o dłg. 0,990 km  I Etap - wzór stanowi załącznik Nr 9 do oferty. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej 

Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty ww. dokumenty oznaczone 

gwiazdką (*) dotyczącego każdego z nich. 

 

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część zamówienia podwykonawcom 

zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych robót. 

Brak wskazania w ofercie części zamówienia lub zakresu robót, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany 

stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji. 
 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 
 

7.1.  Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza: 

-Wiesław Szymczak , tel.  62 75 28 079, pokój nr 2 w godz. 8
00

 – 15
00

. 

-Dariusz Bawoł , tel. 62 75 28 079 , pokój nr 16 w godz. 8
00

 – 15
00

. 

7.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie pisemnej. 

7.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu 

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i 

została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

porozumiewania się drogą elektroniczną. 
 

 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: -Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące i 

00/100 złotych). -Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy: 



 Bank Spółdzielczy w Pleszewie Oddział Stawiszyn nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005. Z 

dopiskiem : Wadium – przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Kiączyn Nowy – 

Stawiszyn . 

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia 

wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek 

Zamawiającego. (Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu 

składania ofert lub dniu poprzedzającym może okazać się zbyt późne). W przypadku 

wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna - oryginał dowodu ich wniesienia należy 

włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty). -Kserokopię 

dowodu wniesienia wadium np. dowód wpłaty pieniędzy na konto Zamawiającego czy 

kserokopię gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy wpiąć trwale do oferty. Kserokopia 

ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy. - Wykonawca, który nie wniesie wadium, będzie przez 

Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia, a jego oferta zostanie 

uznana za odrzuconą. - Zamawiający zwróci wadium wg zasad określonych w art. 46 ust. 1 - 

4 ustawy Prawo zamówień publicznych. - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: * odmówił podpisania umowy 

w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, * nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, * zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. * 

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 

wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. -Wadium musi zabezpieczać złożoną 

ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania 

ofert. -W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z 

treści dokumentu wadium, wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, winno 

jednoznacznie wynikać, że gwarancja lub poręczenie zostało udzielone wszystkim 

podmiotom składającym wspólną ofertę.  

9. Termin związania ofertą. 

9.1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

10.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Oferta, pod rygorem nieważności, musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy 

pisemnej i musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie 

miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy.  

10.3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. W 

przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, 

przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w 

szczególności kosztów przygotowania oferty.  

10.4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej  kopercie opatrzonych dopiskiem  

„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Kiączyn  Nowy - Stawiszyn o  

 dłg. 0,99 km, nie otwierać przed dniem 05 września 2014 r.” 



Dodatkowo na kopercie wewnętrznej należy podać nazwę i adres Wykonawcy, natomiast na 

kopercie zewnętrznej nazwę i adres Zamawiającego. 

11. Dla uniknięcia sporów kogo należy uważać za osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentowania  Wykonawcy należy kierować się następującymi   zasadami : 

11.1. Za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy 

samodzielnie ubiega się on o udzielenie zamówienia uważa się: 

a) osoby wymienione w  Krajowym Rejestrze Sądowym  jako uprawnione do reprezentacji 

podmiotu, ujawnionego tam prokurenta samoistnego (jeżeli został ustanowiony ) lub 

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – 

jako przedsiębiorca/właściciel lub 

c) inne osoby, o ile posiadają stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo podpisane przez 

osoby, o których mowa w pkt a) i b). 

 

Upoważnienie lub pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w oryginale albo 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (poświadczenie 

notariusza musi zostać załączone w oryginale). 

11.2. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się kilku Wykonawców, którzy 

składają ofertę wspólną, w przypadku wyboru ich oferty, zobowiązani sa przedstawić umowę 

konsorcjum regulującą ich współpracę. 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 12.1. Przygotowaną ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Gminy i 

Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 , sekretariat Urzędu nie później niż do dnia 05 

września 2014 r., do godz. 10
00

. 

 12.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 05 września 2014 r., o godz. 10
15

, 

sala posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn /piwnica/.  

 12.3.Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu już złożonej oferty musi być 

dokonane w trybie takim samym jak składanie ofert z dodatkowym dopiskiem na kopertach 

„zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie po 

upływie terminu składania ofert ani jej wycofać po dokonaniu wyboru. Koperta wewnętrzna 

oferty „wycofanej” z dopiskiem „wycofanie oferty” nie będzie otwierana a jej zwrot nastąpi 

po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 

13. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

  13.1.Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone za okres ważności umowy i nie będą  

podlegały zmianom.  

13.2. Kosztorys ofertowy należy wypełnić w następujący sposób : w kolumnie “cena 

jednostki (koszt jednostki)” należy wpisać cenę jednostkową pozycji a w kolumnie “wartość 

pozycji” jej wartość bez podatku VAT wynikającą z przemnożenia ceny jednostkowej przez 

ilość podanych w kolumnie “ilość jednostek obmiarowych” jednostek. Podana podstawa 

normatywna nie obowiązuje Wykonawcę a stanowi jedynie uszczegółowienie robót oraz 

informuje o przyjętych zasadach przedmiarowania. Pozycje kosztorysu ofertowego, które nie 

zostały  wycenione przez Wykonawcę, Zamawiający uzna za uwzględnione w innych 

pozycjach kosztorysu. W związku z tym Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego 

wynagrodzenia za wykonanie robót  określonych  pozycjach, opuszczonych przy wypełnieniu 

kosztorysu ofertowego. 

Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dokonując zaokrągleń 

wg zasad matematycznych. 

13.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN. 

13.4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, która dla Wykonawców jest niejawna, 

zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 



złożonych ofert. Błędy w treści oferty obciążają konsekwencjami Wykonawcę. Zamawiający 

poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

 

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

14.1. Przy  wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami : 

1)  cena oferty w 100 %. 

 14.2. Do wszystkich Wykonawców, w zakresie kryteriów będzie stosowana ta sama metoda 

obiektywnej oceny oferty: 

- w obrębie kryterium ceny: 

P1=(Cmin/C)xW1,  gdzie P1-ilość punktów obliczana dla kryterium cena, 

     Cmin- cena najtańszej oferty, 

     C-cena rozpatrywanej oferty, 

           W1-waga kryterium cena   

     

14.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w SIWZ oraz którego oferta zostanie 

uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą ofert, na podstawie kryterium oceny ofert, 

określonego w SIWZ. 

 

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

15.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i 

adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 

złożonych ofert  zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 

i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucane, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta. 

15.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 

o których mowa w pkt 15.1 ppkt 1  na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

15.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa 

w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

16.1. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, jest zobowiązany do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % 

ceny podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego 

wynikającego z umowy. 

16.3 Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku   



następujących formach: 

- pieniądzu (na konto Gminy i Miasta Stawiszyn w BS Stawiszyn  

nr 55 8407 0003 0500 0101 2000 0006), 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- 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. 

16.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

16.5. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 

których mowa w ust. 3. 

16.6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

16.7. Pozostałe zasady wnoszenia i zwalniania zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

określa projekt umowy oraz ustawa Pzp. 

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. 

17.1. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na  

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy  chyba, że Zamawiający  przewidział 

możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

17.2.Wszelkie przyszłe zobowiązania i warunki wymagane przez Zamawiającego określa 

projekt umowy. 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy  Pzp. 

19. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich 

zamówień. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

22. Informacje dodatkowe. 

22.1.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

22.2.Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, 

w terminie określonym w art. 38 ust. 1 , pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia, o których mowa wyżej zostaną również 

zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. 

22.3.Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 



nieuczciwej konkurencji / Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm /, muszą być 

oznaczone klauzulą nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa. Zaleca się umieścić 

takie dokumenty na końcu oferty ( ostatnie strony w ofercie lub osobno). Zastrzeżenie 

informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich 

odtajnienie. 

 

 

 

 Burmistrz Stawiszyna 

 /-/ Robert Jarzębski 

 

 …………………………………………………….. 

 / Zamawiający / 



 

 

Część II 

 
Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

 

 

„Formularz oferty oraz wzory 

załączników” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O F E R T A 
 

 

 DO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na “Przebudowa 

nawierzchni drogi gminnej nr 330 P  Nowy Kiączyn Stawiszyn o dłg. 0,99 km” 

 

1. Oferujemy wykonanie, określonego na wstępie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

..........................….........………………………….........…………….... zł. z podatkiem VAT  

 

(słownie: ………………..…...…………….................……………..... zł. z podatkiem VAT). 

 

 

w terminie  do dnia 15 października 2014 r., po którym nastąpi deklarowana przez nas 

gwarancja jakości/rękojmia przez okres 36 miesięcy na wykonane roboty od dnia odebrania 

przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisanie (bez uwag) protokołu końcowego. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas 30 dni. 

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego. 

5. Dane Wykonawcy do korespondencji : 

Adres : ………………………………….. 

Fax : …………………………………….  

6. Do oferty dołączamy wypełnione i podpisane załączniki oznaczone numerami: 

……………………………. . 

 

 

………………………., dnia ……………… ……....................………………………… 

                                 /podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA: 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Gmina i Miasto Stawiszyn 

ul. Szosa Pleszewska 3  

62-820 Stawiszyn 



 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1       DO OFERTY 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 

 

 

 

 

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / 

Dz. U. z 2010  r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami /, w związku z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : Przebudowę nawierzchni drogi 

gminnej  nr 330 P Kiączyn Nowy - Stawiszyn o dłg. 0,99km, oświadczam, że Wykonawca 

w osobie :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące : 

1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   

ustawy     nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2.  Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 

3.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania     

zamówienia. 

4.  Znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. 

 

 

 

 

 

……………………….., dnia …………         ................................................................. 
                                                                              / Upoważniony przedstawiciel wykonawcy / 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(wstawić pieczęć lub wpisać nazwę  

i adres Wykonawcy) 



 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2          DO OFERTY 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  wraz 

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

 
 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 
Rodzaj robót 

 

Wartość robót 

/ zł. / 

Data wykonania 
Miejsce wykonania 

robót 

1 2 3 4 5 

 
 

 

 
  

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 
Uwaga : dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

* w  przypadku, jeżeli  Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów jest zobowiązany dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z  nich przy  wykonywaniu zamówienia. 

 

 

 

 

...............................................................     ............................................................. 
 / Nazwa wykonawcy /       / Data i podpis wykonawcy / 
 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3          DO OFERTY 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ 

 

 

 

 

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na;Przebudowa 

nawierzchni drogi  gminnej nr 330 P  Nowy Kiączyn – Stawiszyn o dłg. 0,99 km ) oświadczam, że  

 

 

 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

 

 

 

 

 

 

.……………………….., dnia ……………        ................................................................. 
                                                                             / Upoważniony przedstawiciel wykonawcy / 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK  Nr  4       DO OFERTY 

 

WYKAZ OSÓB  

 

 

Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

 
 

Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe 
 

Doświadczenie 
Wykształcenie 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Informacja o podstawie do 

dysponowania tymi osobami / np. 

umowa o pracę, umowa o dzieło, 

umowa-zlecenie, zobowiązanie 

innego podmiotu w trybie art. 26 

ust. 2b ustawy Pzp/ 
1 2 3 4 5  

 

 

 

 

 

 

uprawnienia do kierowania robotami 

drogowymi o specjalności drogowej w zakresie 

niezbędnym do wykonywania przedmiotu 

zamówienia lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów w tym zakresie oraz należy 

(przynajmniej na dzień składania ofert) do 

właściwej izby samorządu zawodowego 

 

 
 

Kierownik 

budowy 

 

 

 

 

.........................................                               ..................................................... 
     / Nazwa wykonawcy /                                                                         / Data i podpis wykonawcy / 

 
 

* w  przypadku, jeżeli  Wykonawca nie dysponuje w/w osobą/ami zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

osób wskazanych w wykazie na okres korzystania z  nich przy  wykonywaniu zamówienia. 



 

ZAŁĄCZNIK NR 5        DO OFERTY 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW  

DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

 

 

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn – Stawiszyn o dłg. 0,99 

km )  oświadczam, że Wykonawca w osobie :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2013  r., poz. 907 z 

późniejszymi zmianami / 

 

 

 

 

 

.……………………….., dnia ……………        ................................................................. 
                                                                             / Upoważniony przedstawiciel wykonawcy / 

 

 

 

 

 

 

*w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z 

Wykonawców składa i dołącza do oferty  niniejsze oświadczenie 
 

 

 

 

 

 

 

 

(wstawić pieczęć lub wpisać nazwę  

i adres Wykonawcy) 



   

 

ZAŁĄCZNIK NR 6        DO OFERTY 

 

Lista podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że 

nie należy do grupy kapitałowej 

 

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Miączyn – Stawiszyn dłg. 0,99 

km oświadczam/y, że reprezentowany przeze mnie/nas Wykonawca:  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nie należy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów / Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm. /. 
 

 

- należy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów / Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm. /, którą tworzą następujące 

podmioty : 

 

1. ……………………………………….. 

 

2. ……………………………………….. 

 

3. ……………………………………….. 

 

4. ………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 
 

 

 

.……………………….., dnia ……………        ................................................................. 
                                                                             / Upoważniony przedstawiciel wykonawcy / 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

**w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z 

Wykonawców składa i dołącza do oferty  niniejsze oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

(wstawić pieczęć lub wpisać nazwę  

i adres Wykonawcy) 



 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK  Nr  7 DO OFERTY 

 

PODWYKONAWCY 

 

 

L.p. 
Części zamówienia lub pozycje Przedmiaru robót, które 

wykonawca  zamierza powierzyć  podwykonawcy/om 

Wartość powierzonej części zamówienia 

w tyś. zł. 

  

1. 2. 3. 4.   

1. 

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

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

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

2. 

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

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

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

3. 

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

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

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

4. 

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

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

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

6. 

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

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

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

7. 

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

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

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

8. 

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

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

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

RAZEM WARTOŚĆ ZLECONA PODWYKONAWCOM  

 

Ogółem wartość zamówienia według ceny oferowanej ................................... zł. 
 

Wartość części przewidzianej dla podwykonawców ................................... zł. 

 

 

 

.........................................                        ..................................................... 
 / Nazwa wykonawcy /                                                           / Data i podpis wykonawcy / 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 8 DO OFERTY 

 

FORMULARZ CENOWY  

 

 

 

 

 
Na wartość: ......................................................... zł. z podatkiem VAT. 

 

( słownie: ...………………………………...…………………………. 

 

 

.............................................................................zł. z podatkiem VAT),  

 

 

 

-  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Kiączyn Nowy – Stawiszyn 

(o dłg. 0,99 km): 

 

cena netto ...........................................zł. 

podatek Vat .................. % .................zł. 

 
 

 

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

 /Nazwa wykonawcy/ /Data i podpis wykonawcy/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Część III 

 
Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

 
„Opis przedmiotu zamówienia” 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych. 

 
Uwaga: Część III SIWZ, zawiera wybrane elementy graficzne i opisowe dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które zdaniem 

zamawiającego są wystarczające do przygotowania oferty. Wykonawca może dokonać wglądu 

do dokumentacji projektowej, będącej w posiadaniu zamawiającego. Informacje uzyskane w 

ten sposób nie stanowią zapytania, co do treści SIWZ. 

 

Opis przedmiotu zamówienia, znajduje  się  w odrębnym  folderze  umieszczonym  na 

stronie internetowej zamawiającego i stanowi integralną część SIWZ

 



 

Część IV 

 
Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

 

 

„Projekt umowy” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMOWA Nr …./2014     /PROJEKT/ 
o wykonanie robót budowlanych 

 

zawarta  w dniu ………………………. pomiędzy Gminą i Miastem Stawiszyn zwaną dalej 

„Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

1.  Roberta Jarzębskiego –Burmistrza Stawiszyna, 

z jednej strony  a  ………………………………………………………….zwanym dalej 

„Wykonawcą” z drugiej strony, reprezentowanym przez: 

1....................................................................., 

o treści następującej: 

 

§ 1. 

 
 

1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty drogowe polegające na - 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn – Stawiszyn o dłg. 0,99 km 

wraz robotami towarzyszącymi, dotyczącymi uzbrojenia i urządzenia terenu budowy, zwane 

dalej „robotami” lub „zamówieniem” albo „przedmiotem umowy”. 

2. Szczegółowy zakres robót, określonych w ust. 1 strony ustalają jak w projekcie 

budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. 

3. Integralną częścią umowy są dokumenty, o których mowa w ust. 2 wraz z ofertą Wykonawcy. 

 

§ 2. 
 

1. Termin wykonania zamówienia określonego w § 1 strony ustalają do dnia 15 października 

2014 r. 

2.   Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień 

spowodowanych przez niesprzyjające warunki atmosferycznych lub inne siły natury 

uniemożliwiające czasową realizację zamówienia. Przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o 

faktyczny czas opóźnienia. 

§ 3. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową              

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie 

Wykonawcy. 

3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać 

warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 winna być 

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

6. Zamawiający na czas wykonania i odbioru robót ustanowią zarządzającego zamówieniem w 

osobie kierownika referatu d.s Inwestycji ,budownictwa , infrastruktury , gosp. 

Przestrzennej i w odrębnej umowie zatrudni inspektora nadzoru inwestorskiego, którego 

prawa i obowiązki, określone są w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane łącznie z 

prawem do kontrolowania rozliczeń finansowych robót przyjętych do eksploatacji. 

7. Zamawiający przekaże plac budowy w dniu podpisania umowy z Wykonawcą. 



 

§ 4. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Zastosowane materiały muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7 lipca                                                                                                                                                                                                                      

1994 r. ustawa prawo budowlane. 

  

§ 5. 

  

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie,, w granicach 

przekazanych przez zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp, 

ochronę znajdujących się na terenie obiektów, sieci i urządzeń uzbrojenia terenu oraz znaków 

geodezyjnych i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód, zdarzeń  losowych  oraz od    

odpowiedzialności cywilnej, obejmującego : roboty, urządzenia, sprzęt oraz załogę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie ubezpieczenie budowy na koszt Wykonawcy w przypadku 

niedotrzymania postanowień ust. 2  

 

§ 6. 

 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub 

usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 

podwykonawcę,  który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz 

z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy 

pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie 

przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 

dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub 

zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

5.  Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa 

się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości 

lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem 

zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc 

i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający 

zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.  

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej 

Wykonawcy.  

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda  



Zamawiającego i Wykonawcy.  

11. Wykonanie prac w przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za   

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

§ 7. 

 
 

Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie ze 

sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym., w kwocie 

…………………………………………………. zł. z podatkiem VAT (słownie: 

…………………………………………………… zł. z podatkiem VAT). 

 

§ 8. 

 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi 

4. Strony postanawiają , że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  /inspektora nadzoru/o 

usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio 

robót jako wadliwych. 

6. Zamawiający  może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

 

§ 9. 

 

1. Wykonawca z tytułu otrzymania zamówienia wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w kwocie (10 % ceny podanej w ofercie) w pieniądzu* - poręczeniach bankowych* - 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej* - gwarancjach bankowych* - 

gwarancjach ubezpieczeniowych* 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* przeznaczone w 70 % na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy i w 30 % na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

2  Ustalone w ust.1 inne niż pieniądz formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Wykonawca złoży  zamawiającemu do depozytu. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 

następujących terminach : 

1) 70 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 



końcowego, 

2) 30 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

4. Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której 

mowa w  ust. 3 pkt 1, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonym w 

trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

5.  Na poczet kwoty ustalonej w ust. 1 Wykonawca wnosi w dniu podpisania umowy 100 % 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

§ 10. 

 

1. Wynagrodzenie ustalone w § 7 zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

otrzymania faktury, przy czym za termin zapłaty strony będą uważały moment obciążenia 

kwotą faktury rachunku Zamawiającego.. 

2. Warunkiem dokonania zapłaty zgodnie z postanowieniami ust. 1 będzie należyte wykonanie 

zamówienia udokumentowane odpowiednimi opiniami odnośnych organów administracji 

państwowej, wynikami badań i sprawdzeń, atestami, aprobatami technicznymi, certyfikatami 

itp. o ile takich wymagają przepisy szczególne a ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego 

potwierdzi na piśmie właściwą wartość użytkową lub należyty stan techniczny i 

eksploatacyjny przedmiotu umowy jak również finansową zgodność faktury z 

postanowieniami umowy. 

  

§ 11. 

 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy Wykonawca przyjmie na 

siebie funkcję wykonawcy generalnego. 

2.  Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o wartości do 50 % pierwotnego zamówienia, 

roboty dodatkowe zostaną udzielone na podstawie umowy dodatkowej zawartej po 

przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do negocjacji warunków dodatkowej umowy, o 

której mowa wyżej, chyba, że wartość robót dodatkowych przekroczy 50 % wartości 

zobowiązania, określonego w § 7 niniejszej umowy. 

4. Wartość robót zaniechanych będzie potrącana z wynagrodzenia, określonego w § 7 niniejszej 

umowy, na podstawie stosownego aneksu do niniejszej umowy. Do zaniechania robót 

przewidzianych do wykonania w ofercie wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. 

5. Wykonanie szacunku wartości robót zaniechanych, przy zastosowaniu wartości 

kosztorysowych, określonych w ofercie zwiększonych o podatek od towarów i usług VAT, 

spoczywa na tej stronie umowy, która występuje o zaniechanie robót przewidzianych do 

wykonania w ofercie. 

6. Wykonanie szacunku wartości robót dodatkowych, przy zastosowaniu cen, stawek i narzutów 

zastosowanych w kosztorysie ofertowym, spoczywa na tej stronie umowy, która występuje o 

ich wykonanie. 

 

 

 

§ 12. 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,05 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia, 

b) 0,05 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy 



odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, w wysokości 10 % ceny 

umownej. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości: 

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub uniemożliwienie rozpoczęcia albo 

spowodowanie przerw w wykonaniu robót z innych przyczyn zależnych od zamawiającego w 

wysokości 0,05 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 

b) za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % ceny umownej robót niezrealizowanych z 

zastrzeżeniem postanowień wynikających z § 13. 

 

§ 13. 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości/rękojmi wykonania przedmiotu 

umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. 

2.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 

Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

3.  Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego,    

     Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

4.  Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od          

uprawnień wynikających z gwarancji. 

 5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej 

na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej  

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

8. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 14. 

 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi 

mają zastosowanie przepisy przytoczonej w umowie ustawy - Kodeks cywilny oraz inne 

opublikowane urzędowo przepisy szczególne i Normy a także warunki zawarte w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

§ 15. 

 

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. w tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 16. 

 

Stronom z zastrzeżeniem postanowień § 14 niniejszej umowy przysługuje prawo do odstąpienia 

od umowy w następujących przypadkach: 



1.  Wykonawcy, gdy; 

a) Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i mimo wezwania przez 

Wykonawcę, zwleka z zapłatą dłużej niż 1 miesiąc licząc od terminu zapłaty ustalonego w 

umowie, 

 b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru końcowego, 

 c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich 

obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności bądź przekazania placu budowy. 

2.  Zamawiającemu, gdy; 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił mimo wezwania 

Zamawiającego przez okres dłuższy ni 1 miesiąc, 

b) nastąpi ogłoszenie upadłości wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy albo wydany 

zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

 

§ 17. 

 

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca 

zamiar  odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swego zamiaru. 

 

§ 18. 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. Zamawiający 

dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, jeżeli ta zmiana wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony 

świadczeń wynikających z umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności : 

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót 

według daty odstąpienia od umowy 

2) strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca zabezpieczy 

przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona winna za 

odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do 

realizacji innych robót, jeżeli przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy a Zamawiający jest 

zobowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń oraz przyjąć je na swój stan. 

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i 

konstrukcje stanowiące jego własność najpóźniej w 28 dni po terminie przerwania robót. 

5) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty wykonane do czasu odstąpienia od 

umowy i roboty  zabezpieczające. 

6)  Zamawiający odbierze wykonane roboty i zapłaci za ich wykonanie. 

7)  po odstąpieniu od umowy strony zastrzegają sobie egzekwowanie wszelkich kar i potrąceń 

jakie wynikają z niniejszej umowy. 

8)  Zamawiający przyjmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór 

9)  strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca w związku z 

budową zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od 

umowy. 

 

§ 19. 
 

W razie powstania sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany skierować swoje roszczenie do Zamawiającego a Zamawiający jest zobowiązany 

do pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń w terminie 21 dni od chwili ich zgłoszenia. 



Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu lub odmowie uznania roszczenia Wykonawca 

może zwrócić się do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego o 

rozstrzygnięcie zaistniałego sporu. 

 

§ 20. 

  
 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca. 

 

 

Podpisali: 

 

 

 

 

 ................................................................... ..................................................................... 
 / ze strony Wykonawcy / / ze strony  Zamawiającego / 

 

 

 

         ………………………………………………….. 
        / kontrasygnata Skarbnika / 

 

 

 

 

 

 


