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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Gmina Bojadła
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
Tel. (68) 352-33-32
Fax: (68) 352-33-46
e-mail: urzad@bojadla.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
2. Niniejszy przetarg ogłoszony został w następujących miejscach:
- Biuletyn Zamówień Publicznych nr 394678-2013, data zamieszczenia: 30.09.2013 r.
strona
internetowa
Zamawiającego
http://bip.bojadla.pl
–
data
umieszczenia: 30.09.2013 r.
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym, tj. w siedzibie Zamawiającego – data
umieszczenia ogłoszenia: 30.09.2013 r.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch dróg wewnętrznych w miejscowościach
Pyrnik oraz Młynkowo w Gminie Bojadła.
Na przedmiot zamówienia składa się:
a) budowa drogi wewnętrznej na działce nr 474/3 w miejscowości Młynkowo. Zakres
inwestycji obejmuje: budowę drogi wewnętrznej w obrębie działki 474/3. Projektowana droga
posiadać będzie szerokość 4,5 m, długość 84,10 m oraz daszkowy spadek poprzeczny o
wartości 2% (wyjątek stanowi odcinek od km 0+075,18 do km 0+084,10 – szerokość drogi
5,57 m i jednostronny spadek poprzeczny wg planu sytuacyjnego). Na włączeniu do drogi
powiatowej (dz. nr 475/2) zaprojektowano wyokrąglenie łukami o promieniach R=5,0 m.
Zaprojektowano nawierzchnię jezdni drogi wewnętrznej z betonowych płyt ażurowych YOMB
gr. 12,5 cm – o wymiarach 100x75cm (km 0+005,22 – 0+084,10). W km od 0+000,00 do km
0+005,22 tj. w miejscu zjazdu z drogi wewnętrznej zaprojektowano nawierzchnię z betonowej
kostki brukowej gr. 10 cm – kolor szary. Wzdłuż drogi wewnętrznej zaprojektowano pobocze
(o szerokości 0,5m i 0,4m) z 15 cm warstwy z kruszywa łamanego. Krawędzie jezdni
ograniczono betonowym krawężnikiem 30x15 cm wtopionym na „zero”. W miejscu
istniejącego zjazdu z placu składowego łuki zjazdu z drogi wewnętrznej ograniczyć
krawężnikiem betonowym 30x15cm wtopionym na „zero” dowiązanym wysokościowo do
nawierzchni zjazdu z placu składowego. Inwestycja obejmuje również budowę oświetlenia
drogowego wzdłuż projektowanej drogi.
b) budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 460/12 i 460/5 w miejscowości Pyrnik. Zakres
inwestycji obejmuje: budowę drogi wewnętrznej w obrębie działek 460/12, 460/5, 146.
Projektowana droga posiada szerokość 4,5 m oraz długość 90,76 m. Na włączeniu do drogi
gminnej w obrębie działki nr 146 zaprojektowano łuki o promieniach 3,0 m. Nawierzchnie
jezdni wykonano częściowo z betonowych płyt ażurowych YOMB gr. 12,5 cm o wymiarach
100x75 cm (w km 0,003,50 – 0+090,76) oraz częściowo z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
(w obrębie zjazdu). Kolorystykę nawierzchni dobierze Wykonawca robót przy akceptacji
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Inwestora. Z lewej strony jezdni w km od 0+003, 50 – 0+090,76 wykonano pobocze
utwardzone kruszywem łamanym. Krawędzi jezdni ograniczono:
- Betonowym krawężnikiem 15x30 cm wyniesionym na wysokość 12 cm - prawa strona w km
0+003,50 – 0+090,76.
- Betonowym krawężnikiem najazdowym 15x22 cm wyniesionym na wysokość 4 cm –
pozostałe krawędzie.
Budowa przewiduje również przebudowę ścianki przepustu w obrębie skrzydełka. Fragment
ścianki zostanie wykonany w technologii monolitycznej (żelbet). Projektowane skrzydełko
będzie posiadało długość 2,7 m i grubość ściany 0,3 m. Zbrojenie skrzydełka oraz fundamentu
zaprojektowano z siatki prętów o średnicy Ø0,016 m (pręty główne) oraz Ø0,012 m, w rozstawie
co 0,15 m. Projektowany fragment skrzydełka oraz fundamentu należy zespolić z istniejącymi
elementami poprzez osadzone pręty na zaprawie żywicznej. Ponadto projekt obejmuje
wykonanie rurowej bariery ochronnej w obrębie budowanego skrzydełka oraz renowacje
pozostającego fragmentu. Projektowana bariera (podstawa słupka) zostanie zakotwiona do
skrzydełka poprzez cztery kotwy rozporowe. Prace renowacyjne pozostającego fragmentu
obejmą wycięcie uszkodzonych elementów oraz wspawanie nowych. Całą barierę należy
oczyścić do stopnia czystości ST3 i zabezpieczyć antykorozyjnie systemem malarskim min. 2
warstwowym o grubości min. 180 μm.
W ramach tego zadania należy również wybudować kablową linię oświetlenia drogowego.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić 60 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot
zamówienia, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Przedmiot główny:
Przedmioty dodatkowe:

45.23.31.20-6

– roboty w zakresie budowy dróg

45.23.22.10-7 – roboty budowlane w zakresie budowy
linii napowietrznych

3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, którego dotyczy zamówienie oraz
zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie budowlanym, STWiOR,
wzorze umowy oraz przedmiarze robót stanowiącymi załączniki do SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i
urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów
nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Wykonawca winien zwrócić się do
Zamawiającego o wydanie zgody na zastosowanie innych niż wskazane materiałów i
urządzeń. Zamawiający, po rozpoznaniu, udzieli takiej zgodny każdorazowo, jeżeli nie
będzie sprzeczna z zasadą uczciwej konkurencji w postępowaniu. Zamawiający wymagać
będzie jednak złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i
urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie
zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. W
przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
(STWiOR) wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na
konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez
względu na występujące w dokumentacji projektowej bądź w STWiOR zapisy sprzeczne w
tym zakresie.
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin realizacji kompletnego zamówienia na które składać się ma budowa obu dróg o których
mowa w punkcie 3 SIWZ – do 31.12.2013r.

5. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

7. INFORMACJA
RAMOWEJ.

O

OFERCIE

WARIANTOWEJ

I

UMOWIE

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia wymowy ramowej z Wykonawcami.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedstawienie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postepowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp.- załącznik nr 2 do SIWZ,
2. Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedstawienie wykazu robót
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy polegających na budowie lub
przebudowie co najmniej dwóch dróg z nawierzchnią twardą o łącznej powierzchni
1000 m2. Powyższe należy udokumentować na wzorze określonym w załączniku nr
6 do SIWZ, oraz potwierdzić referencjami.
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedstawienie wykazu osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi stosownymi do zakresu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
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niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik
nr 4 i 5 do SIWZ,
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedstawienie opłaconej polisy lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez
Zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
winien złożyć oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik 2 do SIWZ) oraz, że nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp (załącznik 3 do SIWZ) oraz
następujące dokumenty:







potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje,
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp – zał. 3 do SIWZ,
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
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Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wymaganego
dokumentu wystawionego w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez organ wydający dokument w terminie wymaganym przez
Zamawiającego.
2. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia, a także dysponowania przez
Wykonawcę potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:






wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi stosownymi do zakresu
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami, – załącznik nr 4 do SIWZ,
oświadczenie, iż osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia, posiadają stosowne
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –
załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga ustanowienia przez Wykonawcę
Kierownika Budowy. Za spełnienie powyższego warunku przez Wykonawcę
Zamawiający uzna tego, kto przedstawi dokumenty potwierdzające, że osoby które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
potwierdzonymi stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 lub 12a
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: dz. U. Nr 156, poz. 1118
z 2006r. ze zmianami), lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów – 1 osoba.
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
polegających na budowie lub przebudowie co najmniej dwóch dróg z nawierzchnią
twardą o łącznej powierzchni 1000 m2. Powyższe należy udokumentować na wzorze
określonym w załączniku nr 6 do SIWZ, oraz potwierdzić referencjami czy zostały
wykonane one zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone –
załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku, gdy roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wykonane na rzecz
Zamawiającego, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa
powyżej.
Wykonawca 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, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. W celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
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opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych)

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku.
INNE WYMAGANE DOKUMENTY:
 wypełniony formularz oferty wraz z zawartymi w nim oświadczeniami Wykonawcy –
załącznik nr 1 do SIWZ,
 zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ,
 kosztorysy ofertowe sporządzony na podstawie przedmiarów robót oraz wzorów
kosztorysów, które są załącznikami do SIWZ.


wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są złożyć
wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p., albo informację o tym, że wykonawca nie należy
do grupy kapitałowej (zgodną z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3a do niniejszej
SIWZ).

WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W ROZUMIENIU art. 23 ust. 1 USTAWY
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika, a w przypadku
konsorcjum (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści
pełnomocnictwa (szczególnego) rodzajowego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna
wyraźnie wskazywać mocodawcę i dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo
udzielone Liderowi (w przypadku konsorcjum) może być udzielone w formie odrębnych
dokumentów podpisanych przez poszczególnych wykonawców. Ustanowienie pełnomocnika
może też wynikać z umowy konsorcjum, o ile będzie spełniało wymogi określone w art. 23 ust
2 ustawy Pzp, a wykonawcy złożą z ofertą umowę konsorcyjną. Jeżeli wspólnicy spółki
cywilnej zdecydowali się występować jako konsorcjum wykonawców (pomimo zawarcia
umowy spółki cywilnej), umowa spółki cywilnej będzie traktowana jako pełnomocnictwo, pod
warunkiem, że z jej treści będzie jasno wynikało, że jeden ze wspólników jest umocowany do
reprezentowania pozostałych wspólników we wszystkich postępowaniach albo w konkretnym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Do pełnomocnictwa należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo
dokonane w Urzędzie Gminy w Bojadłach, jako organie podatkowym właściwym ze względu
na miejsce złożenia dokumentu, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zmianami).
WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
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nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym, składane są pod rygorem nieważności
wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi
być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). Gdy kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może
zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.


10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż
jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów)
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby
do tego upoważnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej
z niniejszą SIWZ formie.
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6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej
SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo,
maszynowo lub ręcznie.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku
komputerowego lub maszynopisu.
4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do
oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez
Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą
być numerowane i parafowane.
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę.
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii natomiast w
przypadku pełnomocnictwa o którym mowa w pkt. 9.3 SIWZ w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących
w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę
zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią
załączonego do oferty pełnomocnictwa.
8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszej SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym zgodnie z
przedmiarem robót,
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
c) Oświadczenie o spełnianiu warunku wynikającego z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p. –
załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,
d) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr
3a do SIWZ,
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e) Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje Wykonawca – załącznik nr 4 do
SIWZ,
f) Oświadczenie o posiadaniu uporawnień – załącznik nr 5 do SIWZ,
g) Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 6 do SIWZ,
h) Podpisany i zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ,
i) Kosztorys ofertowy wykonany zgodnie z przedmiarami robót,
j) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia.
k) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego
rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
l) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
m) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 8-9 niniejszej SIWZ,
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z
wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca
przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 11.b,
b) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i drogą elektroniczną przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
- pytania dotyczące treści SIWZ,
- wniosek o wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy oraz odpowiedź wykonawcy,
- wniosek o wyjaśnienie treści oferty oraz odpowiedź wykonawcy,
- wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
- informacja o poprawieniu omyłek w ofercie,
- informacja o braku zgody wykonawcy na poprawienie omyłek polegających na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali
z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
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- zawiadomienie o terminie podpisania umowy,
- zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania.
c) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości
przez wykonawcę, zamawiający przyjmuje domniemanie, że dokumenty wysłane na numer
faksu lub e-maila podany przez wykonawcę zostały mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
d) Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z tym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami
muszą być sporządzone w języku polskim.
e) Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska
35, 66-130 Bojadła.
f) Korespondencję za pomocą faksu należy kierować na numer: 68 352 33 46.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest:
- Grzegorz Bosy – tel. (68) 352-33-32 wew. 36, e-mail: gbosy@bojadla.pl
g) Osoba wymieniona w pkt 11.f. nie ma upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji
w zakresie wyjaśniania treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową
pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców
wiążące.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od dnia terminu składania ofert.
2. 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.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny brutto
całkowitej podanej w ofercie.
2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy, które nastąpi w terminie wskazanym przez
Zamawiającego w odrębnym piśmie, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
- 12

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
"Budowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Pyrnik i Młynkowo w Gminie Bojadła”
_____________________________________________________________________________________

a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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.
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Nowa Sól
Nr 10 9674 0006 0000 0030 3390 0003
3) 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.
4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej
odpowiednio treść pkt. 14.2.2) SIWZ.
5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych
ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p.
6) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149
u.p.z.p.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku należytego wykonania robót 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub
zwolnione w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru
robót, a pozostała część, tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie
okresu gwarancji jakości.

15. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA
ZWIĄZANE
Z
REALIZACJĄ
NINIEJSZEGO
ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane będą w PLN.

16. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urząd Gminy, ul. Sulechowska 35, 66130 Bojadła, pokój nr 8 – sekretariat Urzędu w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

18.10.2013 r.

do godz.

09:00

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
„Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Pyrnik i Młynkowo w Gminie Bojadła”
Nie otwierać przed dniem: 18.10.2013 godzina 09:30
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
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17. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urząd Gminy, ul. Sulechowska
35, 66-130 Bojadła, sala Urzędu Stanu Cywilnego
W dniu

18.10.2013

o godz.

09:30

18. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Podana w ofercie cena musi być wyrazona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie
zamówienia publicznego).
4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

19. KRYTERIA OCENY OFERT.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z
niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom),
który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację zamówienia.
4. Zasady oceny kryterium "Cena" (A).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
C min
A = --------------

X 100

Cn
gdzie:
A – ilość punktów za cenę,
Cmin – najniższa cena brutto,
Cn – cena brutto badanej oferty.
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5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

20. TRYB OCENY OFERT.
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treści.
2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem
treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.
3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na
wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt
2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

21. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH
UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.
1. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany w punkcie 4 niniejszej SIWZ;
6) jest nieważna:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
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b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w
niniejszej SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa
w pkt 10 SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Może mieć to miejsce w sytuacji zaistnienia okoliczności powodujących konieczność
dokonania takich zmian.
Zamawiający dopuszcza możliwośc zmian w zakresie:
- ceny (§10 projektu umowy). Zmiana ceny może nastąpić w sytuacji wystąpienia różnic
w związku ze zmniejszeniem lub w związku ze zwiekszeniem zakresu rzeczowego
przewidzianego do wykonania zamówienia; zmiana podatku od towarów i usług VAT,
- zmiana zakresu rzeczowego umowy (§ 1 projektu umowy) może nastąpić w sytuacji
wystąpienia różnic w związku ze zmniejszeniem lub w związku ze zwiekszeniem
zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania zamówienia;
- zmiana terminu wykonania zamówienia (§ 2 projektu umowy) może zostać
zmieniony/przesunięty z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych lub z
powodu zwiekszenia zakresu rzeczowego zamówienia, z innych przyczyn nie leżących
po stronie wykonawcy, w szczególności:
a) zmiana warunków finansowania zamówienia,
b) zmiana na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.
Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie pisemne uzasadnienie
sporządzone przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie
inspektor nadzoru i przedstawiciel wykonawcy, zatwierdzony przez kierownika
Zamawiającego.
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyżej, obie strony muszą wyrazić zgodę na
wniesienie zmian w zapisie umowy. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem jej nieważności.
4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.
1. Informacje ogólne.
1) Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
art. 179 i n. u.p.z.p.
2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 23.1 niniejszej SIWZ są:
a) protest,
b) odwołanie,
c) skarga do sądu.
3) Środki ochrony prawnej, przysługują:
a) Wykonawcom,
b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p.,
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2. Odwołanie.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych w ciągu 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub
upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, przekazując
jednocześnie jego kopię
Zamawiającemu. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w
art.180-198 u.p.z.p.
3. Skarga do sądu.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu
uregulowane zostały w art.198a-198g u.p.z.p.

23. PODWYKONAWSTWO.
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w
Formularzu Oferty.
2. Wykonawca w ofercie określi (we właściwym załączniku), czy wykona przedmiot
zamówienia siłami własnymi, czy przy udziale podwykonawców. Podwykonawstwo nie
zmienia zobowiązań Wykonawcy roboty, który jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim
samym zakresie jak za swoje działania.

24. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ.
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:
- załącznik nr 1 - formularz oferty
- załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust.1 ustawy PZP
- załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP
- załącznik nr 3a - oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
- załącznik nr 4 - wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje Wykonawca
- załącznik nr 5 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień
- załącznik nr 6 - wykaz robót
- załącznik nr 7 - wzór umowy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
……………………………………………..
(miejscowość i data)

……………………………………….
( pieczątka oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa wykonawcy:……………………………………………………………………………
Adres wykonawcy:….…………………………………………………………………………
NIP……………………………………….. REGON…………………………………………
Numer telefonu:

……………………………………

Numer teleksu/fax:

……………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zgłaszamy przystąpienie do przetargu
na wyłonienie wykonawcy na:

„Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Pyrnik i Młynkowo w Gminie Bojadła”.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, za cenę:
Nazwa inwestycji objętej zamówieniem

Cena netto

Cena brutto

Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 474/3
w miejscowości Młynkowo
Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 474/3
w miejscowości Pyrnik
ŁĄCZNIE OBA ZADANIA WYKONAMY
ZA CENĘ:
1. Deklarujemy wykonanie robót w terminie do 31.12.2013r.,
2. Udzielamy Zamawiającemu 60 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi za wady na
przedmiot umowy która rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego przekazania obiektu
do odbioru końcowego.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
4. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w terminie
mnie krótszym niż 10 dni od daty otrzymana powiadomienia.
5. Przystępując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego składamy
oświadczenia, że:
- 18

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
"Budowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Pyrnik i Młynkowo w Gminie Bojadła”
_____________________________________________________________________________________

a) zapoznaliśmy się dokumentami przetargowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
b) zapoznaliśmy się z warunkami terenowymi lokalizacji inwestycji
6. Prace objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać własnymi siłami tj. bez
udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców.

Zakres robót powierzonych podwykonawcom
w ramach niniejszego zamówienia

…………………………………….
Pieczęć i podpis osób uprawnionych

7. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
a) ………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………..
c) ………………………………………………………………..
d) ………………………………………………………………..
e) ………………………………………………………………..
f) ………………………………………………………………..
g) ………………………………………………………………..
h) ………………………………………………………………..
i) ………………………………………………………………..
j) ………………………………………………………………..
k) ………………………………………………………………..
l) ………………………………………………………………..
Ofertę złożono na ……………. kolejno ponumerowanych stronach od strony nr ………… do
strony nr …………. (łącznie z załącznikami).

…………………………………….
Pieczęć i podpis osób uprawnionych
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Załącznik nr 2 do SIWZ

............................................
(pieczątka oferenta)

OŚWIADCZENIEWYKONAWCY
stosownie do treści art. 44 oraz w nawiązaniu do art. 22 i 24 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Przedmiot zamówienia:

„Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Pyrnik i Młynkowo w Gminie Bojadła”.
Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko) : .........................................................................................,
jako upoważniony do reprezentowania dostawcy/firmy (nazwa firmy) : ......................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
o ś w i a d c z a m, że:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadam wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,
5. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
- Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu zawartymi w SIWZ i
przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
- Jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty, jednocześnie zobowiązujemy się do
podpisania umowy w razie wygranej przetargu.
- Przyjmujemy warunki realizacji zadania zgodnie z załączonym projektem umowy.
* niepotrzebne skreślić

..................................... , dnia ........................
........................................................
(podpis i pieczątka oferenta)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

…………………………….
(pieczątka oferenta)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Stosownie do treści § 2 ust 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
form w jakich te dokumenty mogą być składane oraz w związku z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko) : ........................................................................................,
jako upoważniony do reprezentowania dostawcy/firmy (nazwa firmy) : .....................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
o ś w i a d c z a m o:
braku podstaw do wykluczenia mnie/nas* z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Pyrnik i Młynkowo w Gminie Bojadła”.

............................. dn. ...............

……………………………………
pieczątka imienna i podpisy
upoważnionych przedstawicieli firmy
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Załącznik nr 3a do SIWZ
……………………..………
(pieczątka oferenta)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Stosownie do art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że:




reprezentowany/-i przeze mnie wykonawca/-y nie należy/-ą do grupy kapitałowej*.
reprezentowany/-i przeze mnie wykonawca/-y należy/-ą do grupy kapitałowej, poniżej
zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

Lp.

Nazwa podmiotu, adres siedziby

* należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, konieczne
jest wymienienie w tabeli wszystkich członków tej grupy kapitałowej.

............................. dn. ...............
.......………………………….......
pieczątka imienna i podpisy
upoważnionych przedstawicieli firmy
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Załącznik nr 4 do SIWZ
…………………………….
(pieczątka oferenta)

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Pyrnik i Młynkowo w Gminie Bojadła”.

Oświadczamy, że:
do realizacji zamówienia dysponujemy następującymi osobami:
Imię i nazwisko/ Podmiot

Kwalifikacje zawodowe/
Doświadczenie/wykształcenie/

Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Do niniejszego wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie podmiotu, który udostępni osoby niezbędne do realizacji zamówienia.

............................. dn. ...............

……………………………………
pieczątka imienna i podpisy
upoważnionych przedstawicieli firmy
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Załącznik nr 5 do SIWZ

…………………………….
(pieczątka oferenta)

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY

Stosownie do treści § 1 ust 1 pkt 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
form w jakich te dokumenty mogą być składane
Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko) :
................................................................................................,
jako upoważniony do reprezentowania dostawcy/firmy (nazwa firmy) :
.............................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..............
o ś w i a d c z a m, że:
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają stosowne
uprawnienia.

............................. dn. ...............

……………………………………
pieczątka imienna i podpisy
upoważnionych przedstawicieli firmy
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Załącznik nr 6 do SIWZ
……………………..……
(pieczątka oferenta)

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Składając ofertę do przetargu na wybór Wykonawcy na:

„Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Pyrnik i Młynkowo w Gminie Bojadła”.
oświadczamy, że w ciągu ostatnich pięciu lat wykonywaliśmy n/w roboty polegające na
budowie lub przebudowie co najmniej dwóch dróg z nawierzchnią twardą o łącznej
powierzchni 1000 m2

Lp.

Nazwa, adres Zamawiającego

Zakres rzeczowy robót

Wartość robót
brutto

Termin realizacji

rozpoczęcia

zakończenia

1.

2.

Do niniejszego wykazu załączamy REFERENCJE wystawione przez Zamawiających
wymienionych w powyższej tabeli potwierdzające wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.

............................. dn. ...............
.......………………………….......
pieczątka imienna i podpisy
upoważnionych przedstawicieli firmy
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Załącznik nr 7 do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA NR …………..
zawarta dniu ............ 2013 roku w Bojadłach, pomiędzy Gminą Bojadła z siedzibą w
Bojadłach przy ul. Sulechowskiej 35, reprezentowaną przez:
Grzegorza Stanisława Doszel – Wójta Gminy Bojadła
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ireny Sochala
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a ..........................................................................................................................
z siedzibą w ......................................................................................................
w imieniu którego działa:
.....................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy obejmujący „Budowa dróg
wewnętrznych w miejscowościach Pyrnik i Młynkowo w Gminie Bojadła”.
W ramach powyższego zadania należy wykonać roboty obejmujące m.in.:
a) budowa drogi wewnętrznej na działce nr 474/3 w miejscowości Młynkowo w skład
której wchodzi m.in.:
- budowa drogi wewnętrznej o szerokości 4,5 m i długości 84,10 m o następujących
parametrach:
* nawierzchnia drogi wewnętrznej:

bet. płyta ażurowa YOMB,

* nawierzchnia zjazdu drogi wewnętrznej:

bet. kostka brukowa gr. 10 cm,

* powierzchnia zabudowy:

398,25 m2,

* szerokość jezdni:

4,5 m,

* długość drogi wewnętrznej:

84,10 m,

* szerokość zjazdu:

5,40 m.

- budowa oświetlenia drogowego wzdłuż projektowanej drogi.
b) budowę drogi wewnętrznej na działce nr 460/12 i 460/5 w miejscowości Pyrnik w skład
której wchodzi m.in.:
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- budowa drogi wewnętrznej o szerokości 4,5 m i długości 90,76 m o następujących
parametrach:
* nawierzchnia drogi wewnętrznej:

bet. płyta ażurowa YOMB,

* nawierzchnia zjazdu drogi wewnętrznej:

bet. kostka brukowa gr. 10 cm,

* powierzchnia zabudowy:

422,00 m2,

* szerokość jezdni:

4,5 m,

* długość drogi wewnętrznej:

90,76 m,

* oporniki nawierzchni:

bet. krawężniki

- przebudowa przepustu drogowego o następujących parametrach:
* skrzydełko przepustu o konstrukcji żelbetowej,
* długość skrzydełka:

2,70 m,

* szerokość (grubość) skrzydełka:

0,30 m.

- budowa oświetlenia drogowego wzdłuż projektowanej drogi,
- budowa odwodnienia drogowego poprzez ścieki skarpowe.
Szczegółowy opis zadania zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do
niniejszej umowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca
załącznik nr 2 do umowy.
2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
uzgodnieniami i warunkami jednostek branżowych, dokumentacją projektową
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną,
wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentację
projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, oraz nie zgłasza zastrzeżeń
dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy.
4. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub
wykonania określonego elementu przedmiotu umowy, bądź też nie precyzują dostatecznie
rodzaju i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego
wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od zamawiającego. Zamawiający
odpowie na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zapytania od
wykonawcy.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do: 31 grudnia
2013r.
2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień powiadomienia
zamawiającego przez wykonawcę o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego,
potwierdzonej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wpisami do dziennika budowy,
jeżeli przedmiot umowy zostanie odebrany.
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3. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót stanowiących przedmiot umowy nastąpi nie
później niż 7 dni od daty przekazania zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 4
umowy.
§3
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO I NADZÓR INWESTORSKI
1. Zamawiający powiadomi pisemnie wykonawcę o przedstawicielach zamawiającego
uprawnionych do reprezentowania zamawiającego w sprawach związanych z wykonaniem
umowy, w tym w szczególności do podpisywania protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy oraz kontaktowania się z wykonawcą.
2. W celu nadzorowania i kontrolowania realizacji przedmiotu umowy zamawiający
ustanowi inspektorów nadzoru inwestorskiego, o których poinformuje pisemnie
wykonawcę.
3. Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez zamawiającego do wykonawcy uznaje
się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą złożone w siedzibie wykonawcy lub
złożone u kierownika budowy, lub zostanie dokonany stosowny wpis do dziennika budowy.
§4
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY I KIEROWNICTWO ROBÓT
1. Przedstawicielem wykonawcy i uprawnionym do kontaktowania się z zamawiającym
jest ........................................................................................., tel. ............................ .
2. Wykonawca ustanawia na własny koszt i własnym staraniem następujące osoby, które
będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia;
a) kierownika budowy,
b) kierownika robót drogowych, elektrycznych, którzy posiadają uprawnienia budowlane
w specjalnościach umożliwiających pełnienie funkcji kierownika robót na robotach
objętych niniejszą umową,
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem
spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla
poszczególnych funkcji.
3. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykonawca przekaże zamawiającemu:
a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika budowy i kierowników
robót oraz ich przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
b) oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót o przyjęciu obowiązków
odpowiednio kierownika budowy i robót budowlanych,
c) oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia – jeżeli jest wymagany.
4. Jeżeli wykonawca nie zrealizuje w terminie obowiązku wynikającego z ust. 3,
zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczania kary umownej zgodnie z § 15
ust. 1 lit. e umowy.
5. Zamawiający może zażądać zmiany osoby wskazanej do pełnienia funkcji, o których
mowa w ust.2 jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków.
Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie wskazanym przez
zamawiającego.
6. Wykonawca może zmienić osoby wskazane do pełnienia funkcji, o których mowa
w ust.2. Zmiana musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i zaakceptowana
przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy
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kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie samo lub wyższe od
kwalifikacji i doświadczenia osoby, które będą podlegać zmianie. Wykonawca
powinien przedłożyć zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed
planowaną zmianą danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikająca z braku właściwej osoby będzie traktowana jako przerwa wyłącznie z winy
wykonawcy i może stanowić podstawy do naliczenia kar umownych.
7. W przypadku pełnienia funkcji, o których mowa w ustępie 2 przez inne osoby bez
akceptacji zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 lit. e umowy lub do odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od wykonawcy.
8. W przypadku opóźnienia wykonawcy w realizacji obowiązku wynikającego z ust. 3
przekraczającego 7 dni, zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od
umowy. W takim przypadku zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 lit. d umowy.
§5
OBOWIĄZKI STRON
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
a) przekazania 1 kpl. dokumentacji projektowej (projekt budowlany), 1 kpl. specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (oddzielnie dla budowy w
Pyrniku i oddzielnie w Młynkowie) oraz dziennika budowy i decyzji pozwolenia na
budowę, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
b) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 21 dni od dnia podpisania
umowy, pod warunkiem terminowego przekazania przez wykonawcę dokumentów,
o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy,
c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
d) dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych
robót, odbioru końcowego przedmiotu umowy,
e) zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
kierowników robót,
b) zapewnienia obsługi geodezyjnej budowy i wykonywanych robót,
c) protokolarnego przejęcia terenu budowy,
d) przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 21 dni od dnia
przekazania terenu budowy,
e) uzgodnienia warunków rozpoczęcia robót związanych z infrastrukturą techniczną z ich
zarządcami oraz ponoszenia wszystkich kosztów z tym związanych np., opłat za
wyłączenia linii sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodno –
kanalizacyjnych, ciepłowniczych, opłat za nadzór ze strony zarządców infrastruktury
technicznej,
f) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku
z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych,
g) urządzenia placów składowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii
elektrycznej i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia
kosztów zużycia tych mediów wynikających z ustaleń poczynionych z właścicielami
mediów,
h) zabezpieczenia i oznakowanie na własny koszt terenu budowy zgodnie
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z obowiązującymi przepisami,
i) uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych oraz uzyskania zezwoleń, które
wymagane są do eksploatacji przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy,
j) uzgadniania z właściwym branżowo inspektorem nadzoru terminów odbiorów robót
zanikających lub ulegających zakryciu,
k) spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych,
l) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców
infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na zamawiającego lub wykonawcę,
m) przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia
w czynnościach odbiorów,
n) składowania materiałów i urządzeń w sposób nie stwarzający przeszkód
komunikacyjnych,
o) usuwania i utylizacji na własny koszt wszelkich odpadów z terenu budowy, w tym
pochodzących z wykonywanych robót rozbiórkowych, przy przestrzeganiu
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
p) przekazania zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac
budowlanych, odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z ustawą z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach,
q) niezwłocznego informowania zamawiającego o zaistniałych przeszkodach
i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie
w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy.
W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku, wykonawca traci prawo do
podniesienia powyższego zarzutu wobec zamawiającego,
r) niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód
powstałych z tytułu realizacji przez wykonawcę przedmiotu umowy,
s) bieżącego utrzymania czystości w obrębie terenu budowy,
t) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go zamawiającemu
w terminie ustalonym na odbiór końcowy,
u) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiającego
i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad,
v) zapewnienia aby kierownik budowy prowadził dzienniki budowy i udostępniał je
zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń oraz przekazał je
zamawiającemu po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy,
w) prowadzenia robót z utrzymaniem koniecznego ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego przedmiotu
umowy,
x) wykonania na własny koszt badań wynikających ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do umowy,
y) udostępniania terenu budowy w celu wykonania przez zamawiającego badań
sprawdzających poprawność robót budowlanych,
z) obsługi geodezyjnej robót budowlanych obejmującej m.in. wszelkie wytyczenia
sytuacyjno – wysokościowe, pomiary kontrolne dla potrzeb zamawiającego oraz
wykonanie pomiarów powykonawczych i obmiarowych,
aa) wykonania 4 egzemplarzy kopii mapy powykonawczej geodezyjnej i inwentaryzacji
powykonawczej robót budowlanych we wszystkich branżach w pełnym zakresie
(podziemnym, naziemnym nadziemnym),
bb) wykonania w 4 egz. dokumentacji powykonawczej w przypadku wprowadzenia zmian,
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3.

4.
5.
6.

7.

cc) zabezpieczenia drzew i krzewów nie podlegających wycince,
dd) zabezpieczenia i ochrony mienia przed kradzieżą,
ee) wycinki drzew i krzewów, wykarczowania pni i korzeni, usunięcia i utylizacji gałęzi,
pni i korzeni na terenie budowy, pozyskany z wycinki drzew materiał przedstawiający
wartość użytkową należy przekazać zamawiającemu,
ff) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
gg) po zakończeniu robót budowlanych przygotowanie pełnej dokumentacji celem
zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu elementów z demontażu i
rozbiórek, przedstawiających wartość użytkową, ich załadunku, transportu i rozładunku na
własny koszt na miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie gminy Bojadła.
Przekazanie elementów z demontażu i rozbiórek, nastąpi na podstawie protokołu
przekazania sporządzonego przez wykonawcę i podpisanego przez przedstawiciela Gminy
Bojadła.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie
budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną w przypadku spowodowania
z jego winy szkód w infrastrukturze technicznej.
Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym
przez zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru
Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo
Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie
przepisów tej ustawy.
Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania z co najmniej 7–dniowym
wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu
budowy o ewentualnym braku możliwości dojazdu do tych nieruchomości i jego
czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia dojdzie do żądania
wypłaty odszkodowania za poniesione straty, wykonawca zobowiązuje się do zapłaty tego
odszkodowania z tytułu poniesionych strat.
§6
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu
budowy przez zamawiającego i trwa do dnia otrzymania przez zamawiającego ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego będącego przedmiotem
umowy, a w przypadku odbioru końcowego po terminie otrzymania przez zamawiającego
w/w decyzji do dnia odbioru końcowego.
2. Do dnia przekazania terenu budowy, wykonawca przekaże zamawiającemu potwierdzoną
za zgodność z oryginałem kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy o której mowa w ust. 2 będzie kończył się
przed terminem otrzymania przez zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku odbioru końcowego po terminie
otrzymania przez zamawiającego w/w decyzji do dnia odbioru końcowego, wykonawca na
7 dni przed upływem tego terminu ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu dokument o
kontynuacji ubezpieczenia.
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4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.
§7
MATERIAŁY I URZĄDZENIA
1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń własnych
wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia,
określone, co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i umowie oraz
ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe
oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom jakościowym określonym w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie zamawiającego lub inspektora
nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty stwierdzające
dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak
bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą
techniczną.
4. Na żądanie zamawiającego wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał
ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości
użytych materiałów.
5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4, okaże się, że
zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych badań
obciążają wykonawcę, jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót
są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają zamawiającego.
§8
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace związane z przedmiotem zamówienia
siłami własnymi/oraz za pomocą podwykonawców. *
* niepotrzebne skreślić
2. Zakres robót wykonywanych przez podwykonawców został określony w formularzu oferty,
który stanowi załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający może wyrazić zgodę na
powierzenie podwykonawcom przez wykonawcę wykonania innych części robót
stanowiących przedmiotu umowy.
3. Wykonawca odpowiada przed zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania
podwykonawców jak za własne działania i zaniechania,
4. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, wykonawca
zobowiązany jest zwrócić się przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy,
z wnioskiem do zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie przez wykonawcę umowy
o roboty budowlane z podwykonawcą. Wraz z wnioskiem wykonawca zobowiązany jest
przedstawić projekt umowy, którą zawrze z podwykonawcą, zgodnie z art. 6471 k.c. Projekt
umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą powinien nie pozostawać w sprzeczności z
postanowieniami niniejszej umowy, zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań
związanych z gwarancją i rękojmią.
5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw,
zastrzeżenia, żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. Jeżeli
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6.

7.

8.

9.

Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy
z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w
umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na
zawarcie umowy.
Umowa między wykonawcą a podwykonawcą winna być zawarta w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu do
wglądu oryginał umowy z podwykonawcą.
Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda
zamawiającego i wykonawcy. W zakresie zgody zamawiającego stosuje się odpowiednio
postanowienia ust. 5 zdanie drugie.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy
będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy wykonawcy i nie może stanowić podstawy
do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 umowy.
Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody zamawiającego uprawnia
zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz wyłącza solidarną
odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawcę. W takim przypadku zamawiający uprawniony będzie do
naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust.1 lit. c umowy.
§9
ODBIORY

1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 3 dni
roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem
w dzienniku budowy i zgłoszeniu właściwemu branżowo inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. W przypadku nie przystąpienia w powyższym terminie właściwego
branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego, do odbioru robót zanikających lub
ulegających zakryciu wykonawca upoważniony jest do jednostronnego odbioru tych robót
oraz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie zamawiającego.
2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania właściwego branżowo
inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na
żądanie zamawiającego lub właściwego branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego
zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.
3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem
do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokołu odbioru robót.
4. Po zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku
budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz
koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
5. Rozpoczęcie końcowego odbioru przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty
otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości
do odbioru. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach
odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektorzy
nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy.
6. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy,
po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami
konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej.
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7. Wykonawca przy odbiorze końcowym przekaże zamawiającemu następujące dokumenty:
a) protokoły odbiorów technicznych, badań i sprawdzeń oraz pomiarów, atesty na
wbudowane materiały wraz z zestawieniem,
b) protokoły odbiorów technicznych sporządzone z zarządcami przebudowywanej
infrastruktury technicznej,
c) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,
d) wypełniony dziennik budowy,
e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i
porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - z sąsiedniej nieruchomości, o
właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych z projektem budowlanym,
f) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną obiektu w 4 egzemplarzach.
8. Wykonawca ma obowiązek przekazać zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia
odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzone w języku polskim i w zakresie
niniejszej umowy wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz
zainstalowanych urządzeń, dokumenty gwarancyjne.
9. Z czynności odbiorów częściowych i odbioru końcowego zamawiający sporządzi
protokoły, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku poszczególnych odbiorów.
10. Jeżeli w toku czynności odbiorów zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie
wykonawcy,

jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty za przedmiot
umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy,
b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może:
 odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru,
zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad
lub
 dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad.
11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu
wad stwierdzonych w trakcie odbiorów. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad
nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą
brali udział przedstawiciele zamawiającego, inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy i
przedstawiciele wykonawcy.
12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania
na rachunek i koszt wykonawcy. Należność ta zostanie potrącona z wynagrodzenia
należnego wykonawcy.
§ 10
WYNAGRODZENIE
1.Z tytułu należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 1 umowy, zamawiający zapłaci
wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy,
wynagrodzenie w wysokości ………………..…… zł netto, powiększone o ......% podatku VAT
w kwocie …………………………… zł, co stanowi kwotę …………………………… zł
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brutto,
słownie ……………………………………….……………………….…………… złotych.,
2.W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robót lub obiektów
objętych niniejszą umową, kwota wynagrodzenia zawierająca podatek od towarów i usług
(VAT) zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy.
3.Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem określonym w ust. 1, do wykonania z
należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych do wykonania kompletnego
przedmiotu umowy i przekazania go zamawiającemu w celu uzyskania przez zamawiającego
administracyjnej decyzji zezwalającej na użytkowanie wykonanego obiektu zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1, wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów
niezbędnych do przekazania przedmiotu umowy do użytkowania.
§ 11
ROZLICZENIE I TERMINY PŁATNOŚCI
1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej.
2. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót.
3. Wykonawca wystawi fakturę na adres: Gmina Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130
Bojadła NIP 925-14-69-911.
4. Fakturę końcową Zamawiający ma obowiązek zapłacić w terminie do 30 dni licząc od daty
jej doręczenia do siedziby zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
Nr ..........................................
5. Do faktury wystawianej przez wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla
wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących
podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę lub pisemne oświadczenie
podwykonawców o otrzymaniu od wykonawcy należnego podwykonawcy wynagrodzenia
za część robót wykonaną przez niego w ramach robót, których dotyczy faktura
(oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy) lub
pisemne oświadczenie wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców.
6. W przypadku, gdy wykonawca załączył kopie faktur podwykonawców, zapłata należności
dla podwykonawców będzie dokonywana przez zamawiającego bezpośrednio na ich rzecz,
na rachunki bankowe podane w fakturach podwykonawców. Zamawiającemu przysługuje
prawo do potrącenia z wynagrodzenia umownego wykonawcy kwoty należnego
podwykonawcy wynagrodzenia w części odpowiadającej wartości wykonanych przez
podwykonawcę robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w ust. 5
albo jeżeli z oświadczenia wynikać będzie, że wykonawca zapłacił podwykonawcy tylko
część przysługujących mu należności.
7. Zapłata należności z tytułu wystawionej przez wykonawcę faktury, będzie dokonana przez
zamawiającego przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze, z zastrzeżeniem ust.
6.
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego
poleceniem przelewu.
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§ 12
CESJA WIERZYTELNOŚCI
1.
2.

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiającego.
Cesja praw dokonana przez wykonawcę bez zgody zamawiającego, jest nieskuteczna
wobec zamawiającego.
§ 13
RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI

1. Strony przedłużają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji.
2. Na wykonany przedmiot umowy wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji jakości,
licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia
mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów
technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego
przedmiotu zamówienia.
4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa
w przypadkach określonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie
usuwania wady.
6. Zamawiający pisemnie zgłasza wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin
i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli
wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez zamawiającego, zamawiający
jednostronnie określa sposób usunięcia wady.
7. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady
w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie
w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady,
zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym wykonawca zobowiązany jest
usunąć wadę.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w
ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
9. Zamawiający określi terminy przeglądów gwarancyjnych przed upływem okresu gwarancji
oraz określi termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad.
10. W przypadku nie przystąpienia przez wykonawcę do usunięcia wad w okresie gwarancji
w terminie 14 dni od zawiadomienia przez zamawiającego o ujawnieniu się wady,
Zamawiający ma prawo zlecić te roboty innemu wykonawcy. Wykonawca umowny
zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z fakturą.
11. Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.
§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, tj. na wartość: ........................... (słownie:
...................................................).
2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub
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nienależytego wykonania umowy.
3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie:
...............................................
4.Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrócona w
terminie 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczona, tj.
30% pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie
zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 15
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE
1.Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1,0% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 1,0%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,
c) za odstąpienie zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10
ust. 1,
d) za odstąpienie wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1,
e) gdy wykonawca nie realizuje obowiązków określonych w § 4 ust. 3 i w § 6 ust. 2 i 3
umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust.
1, za każdy dzień opóźnienia.
2.Należności z tytułu kar umownych zamawiający może potrącić z należności wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) w przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy poza terminy określone w § 5 ust. 1
lit. b – w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy za
każdy dzień opóźnienia,
b) w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do czynności odbiorowych poza termin określony
w § 9 ust. 6 – w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy
za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą
Wykonawcy, zapłaci on 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1
umowy.
5.Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 30 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z notą obciążeniową.
6.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
7.W przypadku, gdy zwłoka wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowoduje utratę
dofinansowania uzyskanego przez zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy, zamiast
kary umownej określonej w ust. 1 lit. a, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w
wysokości równej utraconemu dofinansowaniu uzyskanemu przez zamawiającego na
wykonanie przedmiotu umowy.
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§ 16
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie 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 takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Poza postanowieniami ust. 1 oraz art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego,
zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części w
następujących sytuacjach:
a) wykonawca nie rozpoczął realizacji robót,
b) wykonawca przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 14 dni – nie dotyczy
przerwy z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia
wykonanie przez wykonawcę przedmiotu umowy,
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej wraz
z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy,
wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji
robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku nie przystąpienia przez
wykonawcę w wyznaczonym terminie do inwentaryzacji robót, zamawiający upoważniony
jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robót na koszt wykonawcy.
5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, a w przypadku gdy odstąpienie
nastąpiło bez winy którejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac
ponosić będzie ta strona która od umowy odstąpiła.
6. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą
być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od zamawiającego.
§ 17
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie dotyczącym:
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana
może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie zamawiającego lub
okolicznościami niezależnymi zarówno od zamawiającego jak i
wykonawcy,
skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
w przypadku:
- nieterminowego przekazania przez zamawiającego terenu budowy, decyzji o
udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- uchylenia lub zmiany decyzji o udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót
budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy,
- konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jeżeli konieczność usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
ma wpływ na termin wykonania umowy,
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- zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na
zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową,
- opóźnienia zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów robót,
- gdy zamawiający poleci wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy,
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych i
warunków terenowych w szczególności; istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub
obiektów, uniemożliwiających wykonywanie robót, kolizji z sieciami infrastruktury
nieprzewidzianej w dokumentacji projektowej,
- z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do
dziennika budowy przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i zostało
zaakceptowane przez zamawiającego,
b) zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku:
- niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej
generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów,
- rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy – wykonawcy z tego tytułu nie
przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania,
- w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej,
c) zmiany wynagrodzenia w przypadku:
- ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
- rezygnacji z części robót, o wartość robót, które nie zostaną wykonane,
- zlecenia wykonania robót zamiennych będących następstwem usunięcia wad lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o różnicę pomiędzy wartością robót
zamiennych, a wartością robót, które nie będą wykonywane,
- zmiany wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części zamówienia
(przedmiotu umowy), które będą realizowane przy udziale podwykonawców.
2. W przypadku, gdy dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 wymaga zmiany
dokumentacji projektowej, storna inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający
opis proponowanych zmian.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy,
pod rygorem nieważności.
§ 18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy,
pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
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3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane
polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby
zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze
dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:
1.Dokumentacja projektowa:
-projekt budowlany x 2.
2.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3.Oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………………….

……………………………
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