
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH    WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA

DOTYCZY:
przetargu nieograniczonego wartości poniżej  5 000 000 euro

na zadanie pn:

„PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI 
ŻDŻARY  o  długości  0.848 km”

nr oznaczenia sprawy
FZP.ZP.271.22.2012

   

Data publikacji ogłoszenia:               11.10.2012r.

Miejsce publikacji ogłoszenia:       - Portal Urzędu Zamówień Publicznych 

                                                           z numerem  ogłoszenia  

                                 - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn

                                                         - strona internetowa: www.kaweczyn.pl     

                                                                                                             http://bip.kaweczyn. pl

- adres e-mail :   ugkaweczyn @kaweczyn.pl

                         

    

Kawęczyn, dnia 11.10.2012r.

    SIWZ sporządzili:                                   SIWZ zatwierdził w dniu 11/10/2012

              podinspektor                                                       Wójt Gminy Kawęczyn 
                                                                                                      
              Ewa Frątczak                                                                 Jan Nowak
              
          

RadcaPrawny 

Dorota Bartosik 
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NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa zamawiającego:          Gmina Kawęczyn
Adres zamawiającego:           Kawęczyn 48, 
Kod miejscowości:                  62-704 Kawęczyn
Telefon:                                    63 288 59 10
Faks:                                        63 288 59 40
NIP:                                          668-187-54-86
REGON:                                  311019480
Adres strony internetowej:    www.kaweczyn.pl  http://bip.kaweczyn.pl
Adres poczty elektronicznej: ugkaweczyn@kaweczyn.pl
Godziny urzędowania:           7:30-15:30

      Oznaczenie sprawy:         FZP. ZP.271.22.2012

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759ze zm), przepisów 
wykonawczych  wydanych  na  jej  podstawie  oraz  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia.

2. Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości 
zamówienia mniejszej od kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust 1 oraz 
art. 39-46 Prawo zamówień publicznych.

4. Do  czynności  podejmowanych  przez  zamawiającego  i  wykonawców  w  niniejszym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

 „PRZEBUDOWA   DROGI  GMINNEJ   W   MIEJSCOWOŚCI 
ŻDŻARY  o  długości  0.848 km”
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
Główny przedmiot:           CPV 45 23 31 40-2  Roboty drogowe
Dodatkowe przedmioty       CPV 45 10 00 00-8  Roboty pomiarowe, przygotowawcze  i rozbiórkowe        
                                               CPV 45 12 10 06-6  Roboty ziemne
                                               CPV 45 23 24 53-2 Budowa przepustów
                                               CPV 45 23 32 20-7  Podbudowa
                                               CPV 45 23 32 20-7  Nawierzchnia
                                               CPV 45 23 31 40-2  Roboty wykończeniowe

CPV 45 23 32 90- 8 Oznakowanie

Szczegółowy opis remontu zawarty jest w przedmiarze robót będącym załącznikiem do SIWZ

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia  ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
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4. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile 
spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją 
lub w skrócie SIWZ.

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na okres 36 miesięcy.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 18.12.2012 r. 

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy prawa   
   nakładają obowiązek ich posiadania;
-  posiadania wiedzy i doświadczenia;
-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia;
-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy
c) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  w/w ustawy
d) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
e) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
f) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia 
g) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  dokonana  będzie  w  oparciu  
o  oświadczenia  i  dokumenty  złożone  zgodnie  z  rozdziałem  VI  SIWZ  według  zasady 
spełnia/nie spełnia warunek.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU:

1. Wypełniony formularz ofertowy  wg załączonego druku   -  Załącznik Nr 1 
2.   Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy              -  Załącznik Nr 2. 

W  celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  uprawnienie  do  wykonywania  określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda, następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie  do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej,  wystawionego  nie  wcześniej  niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  lub   społeczne,  lub  zaświadczeń,  że  uzyskał  zgodę  na  zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu 
podatkowego  - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

3. Oświadczenie zgodnie art. 24  ust. 2 w/w ustawy             -   Załącznik Nr 3. 
4. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 w/w ustawy            -    Załącznik Nr 4. 
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W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum,  
Spółka  Cywilna)  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia w  ofercie  należy  przedłożyć  
przedmiotowe oświadczenie łącznie przez wszystkich wykonawców.

W celu potwierdzenia  opisanego przez  zamawiającego warunku posiadania przez  wykonawcę 
niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia  oraz  dysponowania  potencjałem  technicznym  i  osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów:

a) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  to  w  tym  okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,  z 
podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  załączenia  dokumentów (referencje) 
potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie                                              - Załącznik Nr 5.  

W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  (np.:  
Konsorcjum,  Spółki  Cywilnej)  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  warunek  w 
zakresie doświadczenia musi być spełniony przez Wykonawców łącznie.

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia                                 -  Załącznik Nr 6. 
 W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum,  
Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia,  oceniany będzie łączny potencjał  
kadrowy.

c) wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń                   -  Załącznik Nr 7.  
d) wykaz zakresu zamówienia,  którego wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy - Załącznik Nr  8.  

Zamawiający  wymaga  udokumentowania  posiadania  stosownych  uprawnień   osoby  pełniącej  obowiązki 
kierownika  budowy      odpowiednich do charakteru i zakresu prac określonych niniejszym zamówieniem oraz 
posiadania aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

W przypadku wspólnego ubiegania  się  dwóch lub więcej  Wykonawców (np.:  Konsorcjum,  
Spółki  Cywilnej)  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  warunek  w  zakresie  doświadczenia 
musi być spełniony przez Wykonawców łącznie.

W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
przez  Wykonawcę,  Zamawiający  żąda,  następujących  dokumentów  potwierdzających  że 
wykonawca  znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia:

       a) jest ubezpieczeni polisą odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  gospodarczej 
związanej z przedmiotem zamówienia na wartość minimum 400 000 zł  i złoży opłaconą polisę lub inny 
dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej.
b) przedstawi informację z banku w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez osobę/osoby uprawnione do składania oferty.
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  w/w ustawy
       -   Załącznik Nr 9  .  
6. Kosztorys ofertowy 
7. Podpisany projekt umowy. Załącznik Nr 10.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI:

1.Porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz przekazywanie oświadczeń i 
dokumentów odbywać się będzie pisemnie lub faksem potwierdzonym formą pisemną.

4



2. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są następujące osoby, które 
wyjaśnień  udzielać będą w godz. 8 -14  w siedzibie:
Urząd Gminy Kawęczyn 48,  
Ewelina Buda tel. 0 63 288 59 21, pokój nr 11
Ewa Frątczak tel 0 63 288 59 34 
Bożena Wożniak–  (sprawy techniczne ) tel. kom. 0 601 744 854

       
3. Wykonawca może zwrócić się wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia dot. SIWZ
4. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z treścią Specyfikacji 
Istotnych  Warunków Zamówienia, chyba że zapytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni 
przed terminem składania ofert.
Treść  wyjaśnienia  zostanie  przekazana  jednocześnie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  doręczono 
Specyfikację  Istotnych   Warunków  Zamówienia  bez  wskazania  źródła  zapytania  w  formie 
elektronicznej, oraz  udostępniona na stronie internetowej  http://bip.kaweczyn..pl.
5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Okres  związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1.Oferty należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1     do niniejszej specyfikacji.
2. Oferty mają być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim (na maszynie do pisania, komputerze lub 
nieścieralnym atramentem) oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela wykonawcy.
Wszystkie zapisane strony winny być ponumerowane.
Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane 
przez osobę podpisującą ofertę.
3.W  przypadku  gdyby  oferta  zawierała  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, 
które  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Informacje  te  winny  być  umieszczone  w osobnym 
wewnętrznym  opakowaniu,  trwale  ze  sobą  połączone  i  ponumerowane.  Nie  mogą  stanowić  tajemnicy 
przedsiębiorstwa informacje podawane podczas otwarcia ofert.
4.Oferty winny znajdować się w zamkniętej, nieprzejrzystej, zapieczętowanej kopercie z napisem:

„PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI 
ŻDŻARY  o  długości  0.848 km”

Nie otwierać przed  26.10.2012r. do godz. 1015.
5.Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w specyfikacji oraz wypełnić wymagane załączniki.
6.W przypadku załączenia kopii dokumentów – kopie te powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” 
przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
7.Upoważnienie do podpisania oferty powinno być  dołączone do oferty o ile nie wynika ono z dokumentów 
załączonych do oferty.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu ofert przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie  winno  być  opieczętowane  i  dostarczone  w  zamkniętej,  zapieczętowanej  kopercie  z  napisem 
określonym w pkt. 3 i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

ZALECA SIĘ , ABY WYKONAWCA ZGROMADZIŁ WSZYSTKIE INFORMACJE, KTÓRE 
MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY.
ZAMAWIAJĄCY, NA ŻYCZENIE  WYKONAWCY, UMOŻLIWI PRZEPROWADZENIE WIZJI 
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LOKALNEJ.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Kawęczynie 48  - pokój nr 1 – 
(sekretariat UG). 
W terminie do dnia  26.10.2012r   do godz. 1000.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
2.Otwarcie ofert nastąpi  w dniu  26.10.2012r  o godz. 1015, w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy 
Kawęczyn 48, pok. Nr 16.
Otwarcie ofert jest jawne.
3.Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Kawęczyn.
4.Wyniki przetargu zostaną pisemnie przekazane wykonawcom uczestniczącym w przetargu, 
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń 
Zamawiającego. 
5.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w przetargu, zostanie powiadomiony o wyniku 
przetargu oraz o terminie zawarcia umowy.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. W celu obliczenia ceny oferty łącznie z podatkiem VAT wykonawca wykona kosztorys w oparciu o 
przedmiar robót załączony do niniejszej specyfikacji.
Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia zgodnie z przedmiarem robót zawartym w 
kosztorysie inwestorskim , oraz  specyfikacją techniczną.
Cena powinna obejmować wszystkie koszty  związane  z  realizacją przedmiotowego  zamówienia. 
W okresie trwania umowy cena ofertowa oraz poszczególne jej  składniki są niezmienne.
2. W ofercie należy podać jedną ostateczną cenę NETTO, podatek VAT i cenę BRUTTO za 
wykonanie  zamówienia określonego w przetargu nieograniczonym.
3 Zamawiający dokona sprawdzenia przedstawionego kosztorysu i zgodnie z art. 87 ust.2 może 
poprawić omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, tj. w przedstawionym kosztorysie.  
4.Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie polskiej. 

Powody odrzucenia oferty.
1. Zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych odrzuci ofertę, 

jeżeli:
1.1. jest niezgodna i z ustawą - Prawo zamówień publicznych,
1.2.  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
1.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,
1.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
1.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,
1.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
1.7.  wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
1.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY:

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

A  - cena ( koszt ) wykonania - 100    %

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający w powiązaniu z przedstawionym kryterium 
będzie posługiwał się następującym wzorem:  
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                     .100min pktx
Cn

CAn =        

          An - liczba punktów, którą przyzna Zamawiający ofercie - n  za spełnienie kryterium A
          C min. -  cena brutto minimalna wśród złożonych ofert  
          Cn       -  cena brutto badanej 

3.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
4.Przy zastosowaniu tej metodyki dla każdej oferty zostanie opracowany wskaźnik oferty mniejszy 
bądź równy 100pkt. 

 Zawiadomienie o wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania.

1.  O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty Zamawiający  zawiadomi  niezwłocznie 
Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  przedmiotowym  postępowaniu,  podając  nazwę 
(firmę),  siedzibę i  adres Wykonawcy,  którego ofertę  wybrano wraz z uzasadnieniem jej 
wyboru a także nazwy 
( firmy), sidzibę i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 
porównania,  złożonych  ofert  zawierających  punktację  przyznaną  oferentom  w  każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2. Niezwłocznie  po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o 
których  mowa  w  pkt.  1  na  stronie  internetowej  www.kaweczyn.pl oraz  w  miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń na korytarzu parter).

3.  Po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  Zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi 
Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  wykonawcach, 
których  oferty  zostały  odrzucone  oraz  o  wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z 
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.  O  unieważnieniu  postępowania  Zamawiający  zawiadomi  wszystkich  Wykonawców, 
którzy  ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia  –  w  przypadku  unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia 
postępowania po upływie terminu składania ofert – tych którzy złożyli oferty, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIV. INFORMACJA O  FORMALNOŚCIACH  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO:

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 7 dni od dnia 
przekazania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty,  nie  później  niż  przed  upływem  terminu 
związania ofertą.

2. Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed 
upływem  terminu  o  którym  mowa  w  ust.  2,  jeżeli  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym 
załącznik nr 10 do SIWZ.

4. Przed  zawarciem  umowy  a  po  uprawomocnieniu  się  decyzji  o  wyborze  oferty, 
wykonawca,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  będzie 
zobowiązany dopełnić następujących formalności:

a).w  przypadku  złożenia  oferty  wspólnej  przez  konsorcjum,  doręczyć  umowę  regulującą 
wzajemną  współpracę  współwykonawców  w  ramach  konsorcjum,  stwierdzającą  solidarną 
odpowiedzialność  współwykonawców  za  realizację  zamówienia,  w  której  lider  będzie 
upoważniony  do  podejmowania  zobowiązań  związanych  z  wykonywaniem  umowy  oraz 
otrzymywania instrukcji w imieniu na rzecz każdego z współwykonawców;
b).  wnieść  żądane  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  zgodnie  z  zasadami 
opisanymi w SIWZ;
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c).  wskazać  osoby,  które  będą  uprawnione  ze  strony  wykonawcy  do  zawarcia  umowy  z 
zamawiającym, jeśli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów.
d).  wskazać  numer  rachunku  bankowego  oraz  bank  obsługujący  rachunek  bankowy 
wykonawcy.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY:
Wykonawca  przedmiotowego  zadania  wnosi  w  dacie  zawarcia  umowy,  zabezpieczenie  należytego 
wykonania  umowy  w  wysokości  5%  ceny  całkowitej  podanej  w  ofercie  obejmującej  całość 
zamówienia 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  może być wniesione w:
a.   pieniądzu
b.   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
c.   gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2  ustawy 
z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 
z późn. zm).
w terminie: w dacie zawarcia umowy
z tym, że:
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu należy wpłacić na konto 
Zamawiającego   RBS Malanów O/Kawęczyn nr 94 8557 0009 2004 0400 0101 0035
-   dokumenty  potwierdzające  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy należy 
przedłożyć Zamawiającemu w dacie zawarcia umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 
WARUNKI  UMOWY  ALBO  WZÓR  UMOWY,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY  WYMAGA  OD 
WYKONAWCY,  ABY  ZAWARŁ  Z  NIM  UMOWĘ  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:

1.Zamówienie będzie zrealizowane w oparciu o podpisaną umowę - Załącznik nr 10.
2.Cena wykonania zakresu przedmiotu zamówienia pozostaną stałe  przez cały okres trwania umowy.
3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu robót w terminie: do 18.12. 2012 
i udzielenia gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od podpisania odbioru końcowego. 
4. Rozliczenie za przedmiot odbioru odbędzie się  : 
Fakturą końcową  i nastąpi po zakończeniu zadania  stwierdzonego protokółem ostatecznego odbioru robót.
5.W  razie  wystąpienia  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych,  należy  zgłosić  to 
zamawiającemu i uzyskać jego zgodę. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone zostanie 
według stawki i narzutów zastosowanych w ofercie.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Zagadnienie to reguluje dział VI ustawy - Prawo zamówień publicznych.

XVIII. INNE INFORMACJE

1.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

1. Załącznik nr 1   - formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2   - oświadczenie zgodnie z art. 24  ust.1 ww. ustawy
3. Załącznik nr 3   - oświadczenie zgodnie z art. 24  ust.2 ww. ustawy
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4. Załącznik nr 4   - oświadczenie zgodnie z art. 22  ust.1 ww. ustawy
5. Załącznik nr 5   - wykaz ważniejszych robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat
6. Załącznik nr 6   - wykaz personelu
7. Załącznik nr 7   - wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń   
8. Załącznik nr 8   - wykaz zakresu zamówienia, którego wykonanie wykonawca powierzy 
podwykonawcy 
9. Załącznik nr 9   - oświadczenie zgodnie z art. 44  ww. ustawy 

10. Załącznik nr 10  - projekt umowy
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Nr sprawy FZP.ZP.271.22.2012

FORMULARZ OFERTOWY
\

W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę Kawęczyn   przetarg nieograniczony na :

„PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI  ŻDŻARY  o 
długości  0.848 km”

 
przedkładamy niniejszą  ofertę,  oświadczając  jednocześnie,  że  zrealizujemy zamówienie  zgodnie  ze 
wszystkimi  warunkami  zawartymi  w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia przedmiotowego 
postępowania oraz informujemy,  że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w  niniejszej 
dokumentacji przetargowej .

  

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa..........................................................................................................................................................

Siedziba.......................................................................................................................................................

Nr telefonu/faks...........................................................................................................................................

Nr NIP.........................................................................................................................................................

  

Nr REGON................................................................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Kawęczyn
Kawęczyn 48

62 – 704 Kawęczyn
telefon/fax 0-63 288-50-14 / (063) 288-59-40
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Zobowiązania Wykonawcy:

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem  zamówienia jest : 

„PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI 
ŻDŻARY  o  długości  0.848 km”

1. Zobowiązuję  się do wykonania  przedmiotu zamówienia objętego przetargiem w  terminie do 

18.12.2012 r.

2. Oferuje się udzielenia  gwarancji  na wykonane roboty na okres  36  m-cy  licząc od dnia 

końcowego odbioru robót.

3. Oświadczam, że zapoznałem  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę 

do niej zastrzeżeń oraz  zdobyłem  konieczne informacje do przygotowania oferty.

1. w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do wniesienia przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

___________________________________  w  wysokości  wynoszącej 5 % brutto  ceny 

całkowitej,  co  stanowi  równowartość  kwoty  _______________PLN  (słownie  złotych: 

___________________________________________________________________________)

4. Zobowiązuję  się do wykonania całości przedmiotu zamówienia  na warunkach określonych 

w SIWZ za kwotę:

RAZEM NETTO:

RAZEM NETTO SŁOWNIE:

Stawka podatku VAT 

Kwota podatku VAT

RAZEM BRUTTO:

RAZEM BRUTTO SŁOWNIE:

 „PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI 
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ŻDŻARY  o  długości  0.848 km”
za cenę .......................... zł + ............................. zł (VAT ) = .............................. zł
słownie złotych: ................................................................................................../100

5. Oświadczam,  że  zgodnie  z  dyspozycją   art.  22  ust.1   ustawy z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z  2007r.  Nr 223, poz.1655 ze zm.):

a.   posiadam uprawnienia do wykonywania  określonej  działalności  lub czynności  jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b. posiadam   niezbędną  wiedzę   i  doświadczenie  oraz  dysponuję  potencjałem 

technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania do  zamówienia,

c. znajduję  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 

zamówienia,

d. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 

ustawy prawo zamówień publicznych ).

6. Oświadczam,  że  uważam się  za  związanego  niniejszą  ofertą  przez  okres  30  dni   od  dnia 

otwarcia ofert.

7. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy,  która jest częścią dokumentacji 

przetargowej  i  zobowiązuję  się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy 

na warunkach określonych  w niej  przez zamawiającego,  w miejscu  i  terminie  przez  niego 

wyznaczonym.

W załączeniu przedkładam dokumenty i  oświadczenia zawarte w pkt. VI specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia:

 1................................

 2................................

 3................................

 4................................

 5................................

 6................................

 7................................

 8................................

 9...............................

10…………………..

………………………………………………….

(miejscowość, data)

………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, podpis   Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1
                                                                                    do Formularza ofertowego

Nr sprawy 

                                                          

                                                                               Nazwa Wykonawcy..............................................................
              .............................................................

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

     Adres Wykonawcy  ..............................................................
`            .............................................................

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

                                                           

Wykaz osób uprawnionych do składania oświadczeń
w imieniu Wykonawcy

                                                                         
   

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

  data                                                                                                         podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2

                                                                                                                             do Formularza ofertowego

                                                                  OŚWIADCZENIE
                                                            w sprawie podatku VAT

Działając w imieniu …………………………………………………………………………
                                                                                                ( nazwa wykonawcy)

i  będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  publicznego   nr  FZP.ZP.271.22.2012  na  „PRZEBUDOWA   DROGI 
GMINNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI  ŻDŻARY  o  długości  0.848 
km”

oświadczam, że zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami w sprawie podatku od towarów i usług:

1.  Firma nasza jest / nie jest /   jestem/ nie jestem /  - płatnikiem podatku VAT

2.  Nasz numer identyfikacji podatkowej ( NIP ): …………………………………………………..

     wydany przez Urząd Skarbowy ………………………………………………………………….

3.  Numer rejestru handlowego firmy i nazwa sądu / numer wpisu do ewidencji działalności 

     gospodarczej i nazwa urzędu gminy / ……………………………………………………………

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

 

........................................ 2012 rok                                                                                                                                      
                                                                                                                      
                                                                                                                                   ………………………………………………
                                                                                                                                        ( pieczątka/i/ imienna/e/ oraz podpis/y/
                                                                                                                                          upoważnionego/ych/przedstawiciela/i/
                                                                                                                                                            Wykonawcy )
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ZAŁĄCZNIK NR 2
.........................................
   pieczęć  Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY W TRYBIE art.24, ust.1

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie tego   zamówienia  

zgodnie  z  art.  24   ust.  1  w/w  ustawy  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się 
wykonawców, którzy:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta 
została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed  wszczęciem postępowania;

2)  wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość  ogłoszono,  z  wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego ;

3) wykonawców,  którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro-
wotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo 
przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku na celu  popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)  spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;

7)  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo 
skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)  osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo 
popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób 
wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  przestępstwa  skarbowe  lub 
przestępstwo  udziału  w zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego;

9)  podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia,  na  podstawie  przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

.........................................dnia................                                                                                   ...................................
  

(podpis)
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 ZAŁĄCZNIK NR 3

.........................................
   pieczęć  Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY W TRYBIE art.24, ust.2

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie tego   zamówienia  

zgodnie z art. 24  ust. 2 w/w ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
wykonawców, którzy:

1)  wykonywali  czynności  związane  z  przygotowaniem  prowadzonego  postępowania,  lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi  w dokonywaniu tych 
czynności,  chyba,  że  udział  tych  wykonawców  w  postępowaniu  nie  utrudni  uczciwej 
konkurencji;  przepisu nie stosuje się do wykonawców,  którym udziela się zamówienia na 
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art.67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  tych  warunków  lub  złożone  dokumenty  zawierają  błędy,  z 
zastrzeżeniem art. 26 ust.3

4)  nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili 
się na przedłużenie okresu związania ofertą.

.........................................dnia................                                            ...................................
                                                                                                                                                                                        (podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 4
                                                                

.........................................
   pieczęć  Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Nazwa Wykonawcy:
……………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ……...…………….……………….......
…………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

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

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

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

OŚWIADCZAM, ŻE:

1.  Spełniamy warunki  ubiegania  się  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  publicznego 
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dotyczące:

III. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

IV. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;
4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

data  ..........................                                 ……………………………………………..……………………………………
              /podpis upełnomocnionego/ych przedstawiciela wykonawcy/
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ZAŁĄCZNIK NR 5

                   WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................................................

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

Adres Wykonawcy ...............................................................................................................................................

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

Numer telefonu ...................................................... Numer faksu ........................................................................

Wykaz zamówień zrealizowanych należycie w ciągu ostatnich pięciu lat o charakterze i złożoności 

porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

Rodzaj 
zamówienia

Całkowita wartość 
zamówienia

Wartość, za którą 
Wykonawca był 
odpowiedzialny

Termin 
realizacji 

zamówienia

Miejsce 
wykonania

Podpisano

                                                                                                                .............................................................
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ZAŁĄCZNIK NR 6

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW PRZEWIDZIANYCH 

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

L.p. Imię i nazwisko osoby / dane 

podmiotu

Uzyskane kwalifikacje  

niezbędne do wykonania 

zamówienia

Zakres wykonywanych 

czynności

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wykaz personelu przewidzianego do realizacji robót.
Uprawnienia,  zaświadczenie wydane przez izbę samorządu zawodowego (kserokopia) dla  
osoby pełniącej funkcję  kierownika budowy.   

...................................................................
(podpis osoby/osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 7
                                                                

POTENCJAŁ  TECHNICZNY

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................
.....................................................................................................................................
Adres Wykonawcy .....................................................................................................
..............................................................................................................................
Numer telefonu ...................................... Numer faksu ........................................

Opis, rodzaj Liczba jednostek
Wydajność

Rok produkcji
Model

Własny/Dzierżawiony

A. Sprzęt

B. Pojazdy

C. Wyposażenie
techniczne

D. Inne

                                                                                                                                        Podpisano        
                                                                                                     

                                                                                            ........................................................
                                                                                                                           (upoważniony przedstawiciel )

                                                                                                                                                                                   

  
                                                                                                                                                                         19



ZAŁĄCZNIK NR 8

                                  PODWYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................................................

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

Adres Wykonawcy ..............................................................................................................................................

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

Numer telefonu ...................................................... Numer faksu ........................................................................

Rodzaj powierzonej części zamówienia Wartość powierzonej części

zamówienia

.........................................dnia................                                            ...................................
                                                                                                                                                                                        (podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 9

.........................................
   pieczęć  Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY W TRYBIE art.44,

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na
o ś w i a d c z a m, że:
spełniam warunki udziału w postępowaniu na co załączam dokumenty 
potwierdzające spełnienie tych warunków. 

.........................................dnia................                                            ...................................
                                                                                                                                                                                        (podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 10
                                                                                                                           PROJEKT

UMOWA Nr 
NA  ROBOTY  BUDOWLANE
w dniu ...................... 2012r.

pomiędzy Gminą Kawęczyn z siedzibą  w  Kawęczynie,  62-704 Kawęczyn, reprezentowaną przez:

- Jana Nowaka       -  Wójta Gminy
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” ,
 a  
..................................................................

..................................................................
reprezentowanym przez:
-   .................................................       -    ...................................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
w ramach realizacji zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.), w rezultacie dokonania 
przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z art. 39 ww. ustawy,  tj. przetargu 
nieograniczonego

została zawarta umowa następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na:

„PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI 
ŻDŻARY  o  długości  0.848 km”

2. Szczegółowy zakres rzeczowy objęty Umową określają:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- przedmiar robót 

- oferta wykonawcy
3.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami
wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami 
wynikającymi  z obowiązujących Polskich Norm i aprobat  technicznych,  zasadami rzetelnej 
wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu robót w terminie:

Do 18 grudnia 2012 roku włącznie

 Termin odbioru jest równoznaczny z terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu wykonania całego zakresu z powodu:
     - działania tzw. „siły wyższej”
     - z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
3.  Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie:
     siedmiu dni od podpisania umowy.



4.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5%  ceny 
całkowitej  podanej  w  ofercie  w  wysokości  .........................  zł  (słownie 
złotych:.................................................................................................................................) 
formie ...........................................
4. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania robót.
5. Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przeznacza jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót,  zaś 30 % wniesionego 
zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 
wysokościach jak niżej:

a) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru lub 
potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym (gdy wystąpią).

b) 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu  rękojmi za wady 
wg. ustawy PZP.

8. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 5, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

§3
1.  Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru ds. realizacji niniejszej umowy w osobie: 

- .................................................
2.  Wykonawca ustanawia kierownika budowy ds. realizacji niniejszej umowy w osobie:
-    .................................................

§4
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na miejsce robót materiały i sprzęt niezbędny do ich 
wykonania własnym transportem, na własny koszt i ryzyko za wyjątkiem materiałów, które 
dostarczy Zamawiający.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie ustalone w przyjętej ofercie w kwocie:
za cenę .......................... zł + ............................. zł (VAT ) = .............................. zł
słownie złotych: ................................................................................................../100

2. W/w wynagrodzenie jest stałe i nie ulega zmianie w czasie trwania umowy.
3. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru odbędzie się  : 
jedną fakturą końcową 
Realizacja faktury końcowej nastąpi po zakończeniu zadania  stwierdzonego protokółem 
ostatecznego odbioru robót. 

Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony przez strony protokół wykonania i odbioru 
robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 
4. Zamawiający zrealizuje fakturę  końcową w terminie 30 dni od daty otrzymania.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku w banku Zamawiającego.
6. W razie zwłoki z zapłatą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki.
7. Za roboty niewykonane, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją wykonania 
i odbioru robót wynagrodzenie nie przysługuje.
8. W razie wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, należy zgłosić to 
zamawiającemu i uzyskać jego zgodę. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone zostanie 
według stawki i narzutów zastosowanych w ofercie.



§6
Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy 
licząc od dnia jej odbioru przez Zamawiającego.

§7
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) 5% wartości  usługi  pozostającej  do wykonania,  gdy Zamawiający odstąpi  od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
b) 0,2% wartości  usługi  za  każdy  dzień  zwłoki,  gdy  zostanie  przekroczony  termin  jej 
wykonania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,           
c) 0,2% wartości usługi za każdy dzień zwłoki, gdy zostanie przekroczony termin usunięcia 
wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru.
2  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania,  jeżeli  szkoda  przewyższa 
wartość kar umownych.

§8
Strony  ustalają  następujące  postanowienia  szczegółowe  w sprawie  procedury  odbioru 
robót:

1) Kierownik budowy będzie zgłaszał zakończenie robót wpisem w dzienniku budowy i 
zawiadomi niezwłocznie o dokonaniu takiego wpisu inspektora nadzoru inwestorskiego.

 2)  Wykonawca  zawiadomi  na  piśmie  Zamawiającego  o  zakończeniu  robót,  po 
potwierdzeniu zakończenia  robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego, załączając do 
pisma kserokopię z dziennika budowy(z wpisami kierownika budowy i inspektora nadzoru 
inwestorskiego).

 3)Wykonawca  w  terminie  do  7  dni  od  terminu  zakończenia  robót,  zawiadomi 
Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do odbioru robót.

4) Zgłaszając gotowość do odbioru,  Wykonawca dostarczy wraz z pismem przewodnim 
wszystkie dokumenty o których mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane.

5) Zamawiający wyznacza termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia 
na piśmie przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru o której mowa w  ust.1 pkt 
3, zawiadamiając Wykonawcę o terminie odbioru na piśmie. 

6) Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 10 dni od daty jego rozpoczęcia.

7) Jeżeli odbiór zostanie dokonany, za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień 
zakończenia robót.

8) Zamawiający nie rozpocznie procedury odbioru w przypadku gdy Wykonawca zgłaszając 
gotowość do odbioru nie dostarczy dokumentów o których mowa w ust.1, pkt 4.

 9)  Jeżeli  w toku czynności  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu  przysługują 
następujące uprawnienia:

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

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

 -   jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z 
przeznaczeniem,

       Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    -   jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z 
przeznaczeniem, 

       Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po 



raz drugi.

10) Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

1. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

1) Wykonawca przygotuje na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru dokumenty określone 
ust.1 pkt 4, oraz niezbędne świadectwa jakości, atesty, aprobaty, operaty i inne dokumenty 
wymagane  do  odbioru  końcowego.  Dokumenty  te  winny  być  dostarczone  wraz  z 
zgłoszeniem gotowości do odbioru do siedziby Zamawiającego.

2) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o 
usunięciu  wad,  oraz  do  żądania  wyznaczenia  terminu  na  odbiór  zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych.

3) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

3.  Po  protokolarnym  potwierdzeniu  usunięcia  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze 
ostatecznym  i  po  upływie  okresu  gwarancji  jakości  rozpoczynają  swój  bieg  terminy  na 
zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 
ust. 5 niniejszej umowy.

§9
Oprócz  przypadków  wymienionych  w  treści  tytułu  XV  kodeksu  cywilnego  stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1.Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczął wykonania robót lub przerwał je i nie wznowił ich wykonania 
mimo  wezwań  Zamawiającego  przez  okres  dłuższy  niż  5  dni,  chyba  że  nie  rozpoczęcie 
wykonania robót lub przerwa w ich realizacji  spowodowane zostały przyczynami,  za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 
b)Wykonawca nie wykaże należytej staranności przy wykonaniu prac objętych umową 
c)  Nastąpiło  ogłoszenie  upadłości  firmy  Wykonawcy,  rozwiązanie  firmy  Wykonawcy  lub 
wydanie nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy.
2. Wykonawca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy:
a)Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru
b)  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  że  nie  będzie  w  stanie  realizować  swoich 
obowiązków wynikających z umowy (np. płatności)
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w terminie  miesiąca  od  powzięcia  wiadomości  o 
powyższych  okolicznościach. W  takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie 
wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.

§10
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. 
    Strony przewidują dokonanie zmian treści niniejszej umowy jeżeli zaistnieje konieczność 
    ich wprowadzenia wynikająca z treści postanowień § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

§11
W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:
1.  Wykonawca  wspólnie  z  Zamawiającym  sporządza  protokół  inwentaryzacji  wykonanych 



prac według daty odstąpienia od umowy.
2.  Strony  wspólnie  ustalają  sposób  zabezpieczenia  przerwanych  prac,  a  Wykonawca 
zabezpieczy wykonane prace na koszt strony odpowiedzialnej  za przyczyny odstąpienia  od 
umowy.
3.Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonanie pracy do czasu odstąpienia 
od umowy oraz roboty zabezpieczające.
4.Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych prac wraz z pracami zabezpieczającymi,
a jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający zastosuje wszelkie kary 
i potrącenia wynikające z niniejszej umowy.
5. Strony wspólnie rozliczą się z kosztów, które poniósł Wykonawca, a związanych 
z zamówieniem uwzględniające przyczyny odstąpienia od umowy.

§12
Wykonawca od dnia przejęcia placu budowy przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody 
wywołane swoim działaniem w stosunku do osób trzecich przy wykonywaniu zadań objętych 
niniejszą umową oraz wykonawca jest odpowiedzialny za skutki zdarzeń wynikłe z powodu 
niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

§13
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  przestrzeganie  przez  zatrudnionych  pracowników 
przepisów BHP, ppoż. oraz higieniczno - sanitarnych i porządkowych.

§14
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§15
W  sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego.

§16
Wszelkie spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd.

§17
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach,  po 2 egz. dla każdej ze stron.

 WYKONAWCA                                                 ZAMAWIAJĄCY



                                                                                                ZAŁĄCZNIK DO SIWZ

Zakres  robót  przewidziany  niniejszym  projektem : 

„PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI 
ŻDŻARY  o  długości  0.848 km”

obejmuje :

I
roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe
wykonanie robót  ziemnych 
budowę  przepustu
wykonanie   podbudowy   
ułożenie  warstwy  ścieralnej  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego 

      roboty wykończeniowe, oznakowanie
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