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I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa zamawiającego
Adres zamawiającego
Kod i miejscowość
Telefon/Fax
Adres strony internetowej
Adres poczty elektronicznej
Godziny urzędowania

Gmina Pęczniew
ul. Główna 10/12
99-235 Pęczniew
(43) 678-15-19
www.e-peczniew.pl
http://ug_peczniew@wp.pl
pn-pt od 7:30 do 15:30

II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2014r Prawo zamówień
publicznych ( t.j. Dz.U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm. ) oraz następującymi rozporządzeniami
wykonawczymi do w.w ustawy:
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz.U. 2016r poz. 1126 )
2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych ( Dz.U. 2015r poz
2254 )
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r w sprawie kwot wartości zamówień
oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej ( Dz.U. 2015r. poz. 2263 z późn.zm )
2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego : art.10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów na
odcinku 870 mb. W przekroju poprzecznym przebudowywany odcinek drogi zaprojektowano
w następujący sposób:
- na odcinku od 0+000 do 0+025 szerokość drogi 5 m, przekrój spadek daszkowy 2%
- na odcinku od 0+025 do 0+870 szerokość drogi 4 m, przekrój spadek daszkowy 2%
W przekroju drogowym pobocze gruntowe szer 1,0 m (wzmocnione kruszywem łamanym o
szerokości 0,5 m).
na przebudowywanym odcinku drogi gminnej zaprojektowano konstrukcję na ruch lekki KR1
składającą się z następujących warstw:
-dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 12 cm
-górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 8 cm.
-nawierzchnia asfaltowa grubości 4 cm
Odprowadzenie wód opadowych z jezdni zapewnione będzie poprzez spadki poprzeczne i podłużne
drogi, a spływająca woda oddawana jest do przyległego terenu.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym, przedmiarze
robót, kosztorysie ofertowym oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót które
stanowią załącznik do SIWZ. Załączony do SIWZ przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy
stanowią dokumenty pomocnicze.
3.Wszystkie wymienione w opracowaniach wskazanych w niniejszej specyfikacji materiały
opatrzone nazwami mają na celu określenie minimalnych parametrów, wymaganego standardu, co

oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia
przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Pzp
Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne do
opisywanych przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny
Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame zastosowanie lub nie gorsze parametry
jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
7.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
8.Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walucie innej niż złoty polski.
9.Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1
pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
10.Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia
podwykonawcom:
1)Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcy.
2)W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, wykonawca
zobowiązany jest do wykazania w Formularzu ofertowym wykonawcy, który stanowi załącznik nr
1 do niniejszej specyfikacji części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania firm podwykonawców.
3) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, wykonawca
zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym
mowa w części VII pkt1 ppkt 2) niniejszej specyfikacji w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia.
4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w części V pkt 3 niniejszej specyfikacji, w
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi
oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy Pzp potwierdzający brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6) Jeżeli zamawiający stwierdzi , że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
8) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub
sprzeciwu oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub

usługi, które z uwagi na wartość nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu
zawarte są w załączniku Nr 8 do SIWZ- wzór umowy.
11.Wymagania stawiane wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2)Wymagana jest należna staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3)W ramach niniejszego zamówienia wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do wytyczenia
geodezyjnego, wykonania, uzgodnienia oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas
trwania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienia oznakowania
tymczasowego, jego utrzymania i demontażu oraz sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej.
4)Zapewnienia w trakcie prac dojazdu mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej oraz
posesji.
5)Przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej działek, na których
realizowana będzie inwestycja oraz zapoznać się z dokumentacją projektową. Dostrzeżone
ewentualne błędy lub uchybienia, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu
zamówienia, potencjalny wykonawca powinien zgłosić na piśmie zamawiającemu.
6)Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
7)Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. Oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
8)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający stawia wymagania, o których mowa w art.29 ust.3a ustawy Pzp:
1)Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia:
a)operator maszyn,
b)robotnik drogowy.
2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w części III pkt 12 ppkt1) lit. a) b) niniejszej specyfikacji czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w.w wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia w.w
wymogów,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3)W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na każde wezwanie zamawiającego wykonawca
przedłoży w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania ( dopuszcza się przesłanie wezwania na
adres e-mail wykonawcy ) wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w części III pkt 12 ppkt1) lit. a) b) niniejszej specyfikacji czynności
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub

podwykonawcy,
b)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy w.w oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy ( wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony ). Kopia umowy/umów powinna być
wykonana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
13.Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy Pzp.
14. KOD CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
KOD CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
1.Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31.08.2017r.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) wymagane jest posiadanie prze wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
minimum 250 000,00 zł.
2)Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wymagane jest wykazanie przez wykonawcę wykonania w okresie 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to z tego okresu, co najmniej
2 robót budowlanych polegających na modernizacji lub przebudowie drogi na kwoty minimum
250 000,00 zł brutto każda.
3.Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych ( podmioty
udostępniające zasoby ).
2)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3)Zamawiający oceni, czy udostępnienie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o którym mowa w części VI niniejszej specyfikacji.
4)Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby
wykonawca w określonym terminie;
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, zgodnie z częścią V pkt 2 ppkt 1) 2) niniejszej specyfikacji.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6)Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4.Zamawiający nie dokonuje zastrzeżeń, o których mowa w art.22 ust.2 ustawy Pzp.
5.W niniejszym postępowaniu zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy lub
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający zbada, czy
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.Określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki
dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego
zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu
podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
7.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani
są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.
VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu.
1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę, który podlega
wykluczeniu na podstawie art.24 ust.5 pkt 1-8 ustawy Pzp, tj:
1)W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy
z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne ( Dz.U. 2015r. poz. 978 z późn. zm ) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowienie sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie ar. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe ( Dz.U. 2015r. poz. 233
z późn. zm. ).
2)Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
3)Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp ( urzędujący

członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurent) , uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art.
17 ust.1 pkt 2-4 ustawy Pzp z :
a)zamawiającym,
b)osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c)członkami komisji przetargowej,
d)osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust 2a ustawy Pzp- chyba że jest
możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
4)Który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
5)Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000,00 zł.
6)Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku.
7)Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000,00 zł.
8)Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności.
3.Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art.24 ust.7
ustawy Pzp.
4.Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5
ustawy Pzp może zgodnie z art.24 ust.8 ustawy Pzp przedstawić dowody na to, że podjęte przez
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Przedstawione przez wykonawcę dowody podlegać będą ocenie zamawiającego pod względem
wagi i szczególnych okoliczności czynu wykonawcy.
5. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt.4 powyżej, nie dotyczy
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłyną określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
6.Ofertę wykonawcy wykluczonego

uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć

wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.W terminie 3 dni od przekazania informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
8.Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli:
1)Jest niezgodna z ustawą.
2)Jej treść nie odpowiada treści SIWZ , z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp.
3)Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
4)Jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5)Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6)Zawiera błędy w obliczaniu ceny lub kosztu.
7)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp.
8)Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9)Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art.85 ust.2 ustawy Pzp na przedłużenie terminu
związania oferta.
10)Jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
9.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu
dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu
oświadczenia oraz dokumenty.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.Wykonawca wraz z ofertą składa następujące oświadczenia:
1)Oświadczenie wykonawcy
dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
wypełnione i podpisanie przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1b ustawy Pzp,
którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ.
2)Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- wypełnione
i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia, o których mowa w art.24 ust 1 i 5 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik Nr 4
do SIWZ.
2.Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do
grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik
nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie okoliczności, o których mowa w art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp należy na wezwanie
zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

1)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w części
VII pkt.3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
4.W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1b pkt 2)
ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania,
złożyć w wyznaczonym przez zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:
1)Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
minimum 250 000,00 zł.
5.W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1b pkt 3)
ustawy Pzp, należy za wezwanie zamawiającego , pod rygorem wykluczenia z postępowania
złożyć w wyznaczonym przez zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:
1)Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych
stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę wykonanie w okresie 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej
2 robót budowlanych polegających na modernizacji lub przebudowie drogi na kwotę minimum
250000,00 zł brutto każda.
6.Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez wykonawców mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1)Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Cz.VII pkt 3 ppkt 1) niniejszej specyfikacji składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio , że nie otwarto jego licytacji ani nie ogłoszono upadłościwystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert.
2)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w Cz.VII, pkt 6 ppkt 1) niniejszej specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed terminem składania ofert.
3)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7.W przypadku kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ( konsorcjum/spółka cywilna ), musi ona spełniać następujące warunki:
1) oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lun przez
ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.
2)Stosowne pełnomocnictwo każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do
oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
3)Oferta winna być zawierać oświadczenia, o których mowa w Cz. VII pkt 1,2 niniejszej
specyfikacji dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe załączniki tzn. Formularz ofertowy
wykonawcy, Formularz cenowy, Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym oraz Wykaz robót
budowlanych składane są wspólnie.
4)Dokument składany na wezwanie zamawiającego, o których mowa w Cz.VII pkt 3 ppkt 1)
niniejszej specyfikacji dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast dokumenty, o których
mowa w Cz. VII pkt 4 i 5 niniejszej specyfikacji składane są przez tego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wskazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
8.Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń:
1)Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są
w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania w.w podmiotów.
2)Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.
3)Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, albo Podwykonawca- w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4)Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
5)Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa
lun umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
6)Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, innego niż oświadczenie , wyłącznie wtedy, gdy złożona prze wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9.Postanowienia odnośnie dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby:
1)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o których mowa w Cz. VII pkt 1 ppkt 1), 2) niniejszej specyfikacji.
2)Jeżeli wykonawca
wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował
tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, do ofert należy dołączyć dokumenty dotyczące:
a)zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
niniejszego zamówienia,
c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d)czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3)Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty,
o których mowa w Cz.VII pkt.3 ppkt 1) niniejszej specyfikacji w odniesieniu do podmiotów
na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach określonych w Cz.V pkt.3 niniejszej
specyfikacji.
10.Postanowienia odnośnie dokumentów dotyczących podwykonawców:
1)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje
o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Cz. VII pkt.1 ppkt 2) niniejszej
specyfikacji.
11.Zamawiający, zgodnie z art.24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1.Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. Prawo pocztowe ( Dz.U. 2012r
poz. 1529 z późn. zm. ), osobiście, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniach usług drogą elektroniczną
( t.j. Dz.U. 2013r. poz. 1422 z późn. zm ).
Wszelkie oświadczenia, wnioski , zawiadomienia, wezwania oraz informacje przekazywane:
-za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem
posłańca należy
kierować/przekazywać na adres zamawiającego podany w Cz.1 niniejszej specyfikacji- Gmina
Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew.
-przy użyciu środków komunikacji elektronicznej ( poczta elektroniczna ) należy kierować na adres
poczty elektronicznej zamawiającego podany w Cz.I niniejszej specyfikacji- ug_peczniew@wp.pl.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień, wezwań oraz innych informacji przekazywanych przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
2.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
1)osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Iwona Lipińska- inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty tel.
(43) 678-15-19 od poniedziałku do piątku w godz: 8.00-15.00.
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ
i zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2).
2)Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego w Cz.XII niniejszej specyfikacji terminu składania ofert
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień , zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek
bez rozpatrzenia.
3)Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu , o którym mowa
w ppkt 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji bez rozpoznania.
4)Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na

stronie internetowej zamawiającego.
5)Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6)Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.
4.Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1)W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść SIWZ.
2)Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany
terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej zamawiającego.
3)Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralna częścią specyfikacji
Istotnych warunków zamówienia i będą wiążące prze składaniu ofert. Wszelkie prawa
i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi.
4)Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian
w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5)Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych ,przedłużając jednocześnie termin składania
ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki
określone w art.12a ust.1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
6)Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści
informację o zmianach na stronie internetowej zamawiającego.
IX. Wymagania dotyczące wadium.
1.Zamawiający żąda od wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości
8 000,00 zł ( słownie: osiem tysięcy zł w formie zgodnej z art.45 ust.6 ustawy Pzp tj:
1)pieniądzu
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym , że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3)gwarancjach bankowych
4)gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poręczeniach udzielanych prze podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz.
1158 z późn. Zm )
2.Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedna lub kilka
form, o których mowa w ppkt.1). Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium i bez zmniejszania kwoty i warunków wadium.
3.Wykonawca, którego oferta, nie będzie zabezpieczona formą wadium wskazaną w art.45 ust 6
ustawy Pzp, zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.
4.W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, wykonawca wpłaci wadium na rachunek
bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Poddębicach nr 45 9263 0000 4012 3060 2004
0003. Na przelewie należy umieścić informację: wadium na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr
111103E Suchorzyn-Dybów”.

5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie
po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy , którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art.46 ust.4a ustawy Pzp.
6.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
7.Zamawiający zwraca wadium
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8.Jeżeli wadium został wniesione w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającym z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
9.Zamawiający ponownie zażąda wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu wadium
zwrócono, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza w terminie określonym przez zamawiającego.
10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5,lub informacji
o tym że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powodowałby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszego.
11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie
2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.
12.W treści wadium w innej formie niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności,
w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
1) w art.46 ust.4a ustawy Pzp
2)w art.46 ust.5 ustawy Pzp
Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty
należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
13.Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na
PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski ( Tabela A kursów średnich walut obcych ) obowiązującego w dniu wyznaczonym przez
zamawiającego na termin składania ofert, a w przypadku braku takiego dnia, w dniu najbliższym
terminowi złożenia ofert.
X. Termin związania ofertą.
1.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3.Wykonawca 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.
4.Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
zamawiającego.
5.Jeżeli w postępowaniu o zamówienie publiczne wymagane było wniesienie wadium, przedłużenie
terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużenie okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1.Przygotowanie oferty:
1) Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty:
Formularz ofertowy wykonawcy, Formularz cenowy, Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym,
Wykaz robót budowlanych oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w Cz.VII pkt 1, 2, 3, 4, 5,
niniejszej specyfikacji.
2)Wykonawca może złożyć jedną ofertę , w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
3)Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5)Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6)Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
7)Poprawki w ofercie ( przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie
korektora itp. )muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy.
8)Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
9)Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku
zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także
wydzielić je w wybranym przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy
przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie
może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym
m.in. z zapisu art.86 ust.4 ustawy Pzp.
10)Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie
nazwę ( rodzaj ) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

2.Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
( konsorcja/spółki cywilne ):
1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2)Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców
występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3)Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub
ustanowionego pełnomocnika.
4)Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5)Jeżeli oferta wspólna złożona prze dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przez podpisaniem umowy zamawiający żąda
w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej
przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy
niż termin realizacji zamówienia.
6)Wykonawców obowiązują postanowienia Cz.VII pkt 7 niniejszej specyfikacji w sprawie
dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.
3.Sposób zaadresowania oferty:
1)Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej
treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert ( nieprzejrzysta,
zamknięta koperta ).
2)Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane so zamawiającego na adres
podany w Cz.I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz
oznaczone w sposób następujący;
Oferta- „ Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów” nie otwierać przed
12.04.2017r godz: 11.10.
3)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
4.Postanowienia dotyczące prowadzenia przez zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny
oferty:
1)Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub
dokumentów jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust.3 i ust.3a ustawy Pzp.
2)W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treść złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających:
a)spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
b)spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego,
c)potwierdzających brak podstaw wykluczenia.
3)Zamawiający poprawia
w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
4)Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ,
niepowodujące istotnych zmian w ofercie., niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,
którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.
5)Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do

przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień , w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę lub
koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1.Oferty należy składać do dnia : 12.04.2017r do godz:11.00 w siedzibie zamawiającego w
sekretariacie Urzędu Gminy w Pęczniewie, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew.
2.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana
jak i wycofanie oferty, wymagają formy pisemnej.
3.Oferty zostaną otwarte dnia 12.04.2017r o godz: 11.10 w siedzibie zamawiającego, na Sali
konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Pęczniewie, ul. Głowna 10/12, 99-235 Pęczniew.
XIII. Opis sposobu obliczania ceny:
1.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w Formularzu ofertowym, który
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, a następnie tak obliczoną cenę
przenieść do
Formularza ofertowego wykonawcy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2.Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzy ofertowym wykonawcy cenę ryczałtową
netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie i na warunkach określonych
w niniejszej specyfikacji oraz załącznikach stanowiących integralną część specyfikacji. Cena
ryczałtowa brutto przedstawiona w Formularzu ofertowym wykonawcy stanowi cenę ofertową.
3.Cena ryczałtowa brutto, o której mowa powyżej nie będzie podlegała zmianie przez okres
ważności oferty ( związania ofertą ) i obejmuje wszelkie koszty wykonawcy związane z realizacja
przedmiotu zamówienia zgodnie i na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji oraz
załącznikach stanowiących integralną część specyfikacji. Cena ryczałtowa brutto może być tylko
jedna, nie dopuszcza się wariantowych cen.
4.Cena ryczałtowa brutto musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
5.Do wyliczenia ceny ryczałtowej brutto wykonawca stosuje właściwą stawkę podatku VAT
w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert.
6.Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich
( PLN).
7.Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:
1)Zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do wysokości zmiany stawek.
2)W przypadku zmiany uregulowań prawnych mających istotny wpływ na podniesienie kosztów
realizacji zamówienia stosownie do wynikających z nich zmian.
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.
1.Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do

szczegółowego rozpatrywania jeżeli:
1)Oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.
2)Oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie.
3)Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
2.Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3.Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio- proporcjonalnie do parametru
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną
punktację:
Punktacja 0 -100 ( 100%=100pkt ).
4. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriów
oceny ofert przedstawionych poniżej:
1)Kryterium 1 :Cena , waga 60%, max liczba punktów 60 pkt
2)Kryterium 2 :Gwarancja, waga 40%, max liczba punktów 40 pkt.
5.Dodatkowe postanowienia dotyczące Kryterium 1: Cena.
1)Opis kryterium: Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana na podstawie
zadeklarowanej ceny brutto w Formularzu ofertowym wykonawcy.
2)Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów w
niniejszym kryterium tj. 60 pkt.
3)Pozostali wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną wg poniższego wzoru:
najniższa cena brutto z ocenianych ofert
--------------------------------------------------------- x 60% x100 = liczba uzyskanych punktów
cena brutto oferty badanej
6.Dodatkowe postanowienia dotyczące Kryterium 2: Gwarancja
1)Opis kryterium: Liczba punktów w kryterium gwarancja zostanie przyznana na podstawie
zadeklarowanego przez wykonawcę w Formularzu ofertowym wykonawcy okresu gwarancji jaka
udzieli.
2)Wykonawca zobowiązany jest udzielić min 36 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot
zamówienia. Oferta wykonawcy, który zaoferuje krótszy okres gwarancji zostanie odrzucona. Okres
gwarancji należy określić w miesiącach w liczbach całkowitych. W przypadku, gdy wykonawca
zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, zamawiający w celu obliczenia punktów
przyjmie okres 72 miesięcy.
3)Sposób przyznawania punktów:
4)Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów
w niniejszym kryterium tj. 40 pkt.
5)Pozostali wykonawcy otrzymują liczbę punktów obliczoną wg poniższego wzoru:
zaoferowany okres gwarancji oferty badanej
----------------------------------------------------------------- x 40% x 100= liczba uzyskanych punktów
zaoferowany najdłuższy okres gwarancji
7.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma
maksymalna liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym kryteria przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza ( proporcjonalnie mniejsza ) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako

wartość punktowa oferty.
8.Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalną liczbę przyznanych
punktów na podstawie ustalonych kryteriów ) zostanie oceniona jako najkorzystniejsza , pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością otrzymanych punktów.
9.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najtańszą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych.
10.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
11.Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza podlegać będzie badaniu
czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z Cz.V pkt.5
niniejszej specyfikacji.
12.Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
13.Zamawiający nie przewiduje
przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2.Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej
oferty, podając w szczególności:
1)Imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsce zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację.
2)Informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni.
3)Informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, a w
przypadkach, o których mowa w art.89 ust.4 i 5 ustawy Pzp, informację o braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.
3.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego.
4.O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1)Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert.
2)Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona
również zostanie na stronie internetowej zamawiającego.
5.W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zamawiający
na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.
6.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:
1)5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub
2)10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofert, jeżeli zostało ono
przesłane w inny sposób niż określono w ppkt.1).
3)W przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do
wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione, o których mowa w Cz.XVIII pkt
3 niniejszej specyfikacji lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła
wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy prze
upływem ww terminów.
7.O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
8.W przypadku, gdy okaże się , że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się
od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia
postępowania.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1.Zamawiający przewiduje wzniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć
będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lun nienależytego wykonania umowy.
2.Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie
wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej brutto przedstawionej w Formularzu
ofertowym wykonawcy.
3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących
formach:
1)W pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – BS Poddębice
45926300004012306020040003.
z adnotacją „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zadania pn: Przebudowa drogi
gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów”
2)W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym.
3)W gwarancjach bankowych.
4)W gwarancjach ubezpieczeniowych.
5)W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4.Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art.
148 ust.2 ustawy Pzp.

5.Z treści gwarancji/poręczenie musi jednoznacznie wynikać:
1)Nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia ( zamawiającego ),
gwaranta/poręczyciela ( podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib.
2)Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem.
3)Kwota gwarancji/poręczenia.
4)Termin ważności
gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres wykonania przedmiotu
zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy.
5)Bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze wezwanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty
zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób
niezgodny z zawartą umową.
6)Warunkiem wypłaty pełnej kwoty zabezpieczenia może być jedynie przedstawienie gwarantowi
wezwania zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z oświadczeniem , że wykonawca
nie wywiązał się z obowiązku realizacji zamówienia w sposób zgodny z zawartą umową oraz
wyjaśnieniem, na czym to nie wywiązanie polega.
6.Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:
1)Przekazanie dokumentów zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiającemu nastąpi
przed podpisaniem umowy. Wniesione zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczenia, musi
zostać zaakceptowane przez zamawiającego.
7.Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem
kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni
po upływie rękojmi za wady.
8.Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy wspólnie, ponoszą
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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9.Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia
postępowania.
10.W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa
zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151 ustawy Pzp.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy.
1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
2.Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej
SIWZ.
3.Wzór umowy, który stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ, określa zakres, charakter oraz
warunki zmiany postanowień umowy w stosunku treści oferty na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1.Środki ochrony prawnej ( odwołanie, skarga do sądu ) w niniejszym postępowaniu przysługują
wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki
ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych
do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
3.W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)Określenia warunków udziału w postępowaniu.
2)Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.
3)Odrzucenia oferty odwołującego.
4)Opisu przedmiotu zamówienia.
5)Wyboru najkorzystniejszej oferty.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
4. W przypadku:
1)Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, lub
2)Zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które
nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie
wykonawca może
w terminie
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku
uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
5.Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6.Odwołanie wnosi się w terminie:
1)5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub
2)10 dni od dnia przesłania informacji, o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt 1).
7.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej zamawiającego.
8.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9.Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.
2)1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.
11.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przez upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie lub drogą elektroniczną.
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania , w sposób oraz w terminie określonym
powyżej, stanowią jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówienie lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert.
14.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
15.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
16.Kopię odwołania zamawiający:
1)Przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
2)Zamieści również na stronie internetowej, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia
o zamówieniu lub postanowień SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
17.Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
18.Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
19.Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera
braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
20.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

stronom oraz uczestnikom postępowania

21.Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Ustawy
Prawo zamówień publicznych „ Środki ochrony prawnej” art. od 179 do 198g.
XIX. Postanowienia końcowe.
1.Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokółu postępowania, ofert od chwili
ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących

załączniki do protokółu ( jawne po zakończeniu postępowania ) oraz stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych
przez uczestników postępowania.
2.Załącznikami do protokółu
postępowania są w szczególności:oferty, opinie biegłych,
oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.
3.Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1)Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek.
2)Przekazanie protokółu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4.W przypadku protokółu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia
dokumentów, zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
5.W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do w.w ustawy.
6.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XX. Załączniki
1.Załączniki stanowiące integralna część specyfikacji:
1)Formularz ofertowy wykonawcy
2)Formularz cenowy
3)Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
4)Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
5)Oświadczenie o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej
6)Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
7)Wykaz robót budowlanych
8)Wzór umowy
9)Dokumentacja projektowa
10)Przedmiar robót
11)Kosztorys ofertowy
12)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
…....................................................
Kierownik Zamawiającego

Załącznik Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych ( t.j Dz.U.2015r poz.2164 z późn. zm. )
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa: …...........................................................................................................................................
Siedziba: ….........................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej : ….........................................................................................................
Strona internetowa: ….......................................................................................................................
Numer telefonu: …....................................................... Numer faksu: …..........................................
Numer REGON: ….................................................... Numer NIP: …..............................................
Dane dotyczące zamawiającego:
Gmina Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew.
Zobowiązania wykonawcy:
Odpowiadając na ogłoszenie z dnia ….......................... o przetargu nieograniczonym o wartości
szacunkowej przedmiotu zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych
( t.j Dz.U.2015r poz.2164 z późn. zm. ) na zadanie: „ Przebudowa drogi gminnej nr 111103E
Suchorzyn-Dybów”
1.Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia,
specyfikacją istotnych warunków zamówienia i dokumentacją techniczną za cenę:
cena netto …........................................................................................................................................
(słownie: …........................................................................................................................................)
VAT …......................% tj. …............................................. zł
cena brutto …......................................................................................................................................
(słownie: …........................................................................................................................................)
2.Oświadczam, że:
Udzielam …....................... miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, licząc od
dnia odbioru końcowego wykonania robót.
Gwarancja stanowi kryterium oceny oferty. Liczba punktów przyznana wykonawcy
w kryterium termin realizacji zostanie obliczona na podstawie deklarowanego przez wykonawcę
okresu gwarancji.
Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
Informuję, że :

wybór oferty nie będzie prowadzić o powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.*
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów lub usług: *
…..........................................................................................................................................................
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług
powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to:
….............................................................................................................................................. zł netto.
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2.Oświadczam, że uważam się za związanego oferta przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3.Oświadczam, że załączone do specyfikacji postanowienia umowy/wzór umowy zostały przeze
mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4.Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ.
5.Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny
z warunkami/wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji oraz załącznikach do niej.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%
całkowitej ceny oferowanej brutto, w kwocie:
…................................................... ( słownie : …................................................................................)
w formie: ….........................................................................................................................................
Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być ogólnie
udostępnione/udostępniane ( wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ):
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Informacje na temat podwykonawców
Informuję, że:
Zamówienie wykonam sam, t.j. bez udziału podwykonawców *
Zamówienie wykonam przy udziale następujących podwykonawców w podanym niżej zakresie *
Poniżej wykonawca określa części zamówienia które zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z
podaniem informacji o tych podmiotach ( dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe,
telefon, osoby uprawnione do reprezentacji )
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
*niepotrzebne skreślić

…......................................................
(data i podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy ….....................................................................................................
Adres wykonawcy ….....................................................................................................
Miejscowość …............................................. Data …...................................................
Nazwa zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 1111013E Suchorzyn-Dybów”

L.p
.

Elementy robót- zgodnie z pozycjami
z przedmiaru robót

Cena netto Podatek Cena brutto
VAT

1.

Roboty przygotowawcze (poz.1d.1-2d.1)

2.

Roboty rozbiórkowe (poz.3d.2)

3.

Usunięcie krzewów i karczowanie pni (4d.3-7d.3)

4.

Roboty ziemne (8d.4)

5.

Remont przepustów drogowych (9d.5-11d.5)

6.

Poszerzenie jezdni oraz remont cząstkowy (12d.6-16d.6)

7.

Roboty nawierzchniowe (17d.7-22d.7)

8.

Roboty wykończeniowe (23d.8-24d.8)

9.

Bariery ochronne (25d.9)

10. Oznakowanie pionowe ( 26d.10-27d.10)
X OGÓŁEM

Wartość ogółem należy przenieść do Formularza ofertowego wykonawcy.

….......................................................
Data i podpis wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U.2015r. Poz. 2164 z późn. Zm )
DOTYCZACE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Nazwa Wykonawcy ….....................................................................................................................
Adres Wykonawcy …......................................................................................................................
Miejscowość ….................................................. Data …............................................................
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „ Przebudowa drogi
gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów”
prowadzonego przez Gminę Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew oświadczam co
następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
Cz.V pkt 2 ppkt 1 i 2 SIWZ.
…...................................................
Data i podpis Wykonawcy
INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w Cz. V pkt 2 ppkt 1 i 2 SIWZ polegam na zasobach następujących
podmiotów:
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
w następującym zakresie:
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
Do oferty załączam zobowiązanie w.w podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
…....................................................
Data i podpis Wykonawcy
OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…....................................................
Data i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ
( str.1 )
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U.2015r.Poz 2164 z późn. zm)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Nazwa Wykonawcy …...................................................................................................................
Adres Wykonawcy …...................................................................................................................
Miejscowość ….......................................................... Data …...................................................
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa drogi
gminnej nr 1111013E Suchorzyn-Dybów”
prowadzonego przez Gminę Pęczniew, ul. Głowna 10/12, 99-235 Pęczniew, oświadczam co
następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1223 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.5 pkt 1-8
ustawy Pzp.
…...................................................
Data i podpis Wykonawcy
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art.24 ust 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.24 ust 5 pkt 1-8 ustawy Pzp. Jednocześnie
oświadczam, że w związku z w.w. okolicznością, na podstawie art.24 ust 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
…..................................................
Data i podpis Wykonawcy
OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, na których zasoby powołuje się w
niniejszym postępowaniu tj: …......................................................................................................
…....................................................................................................................................................
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 oraz
art.24 ust.5 pkt 1-8 ustawy Pzp.
….................................................
Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ
( str.2 )
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW NIEBĘDĄCYCH
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, będących podwykonawcami :
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust 1 pkt 12-23 oraz
art.24 ust.5 pkt 1-8 ustawy Pzp.
….........................................................
Data i podpis Wykonawcy
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…....................................................
Data i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O PRZYNALĘZNOŚCI WYKONAWCY
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Nazwa Wykonawcy …................................................................................................................
Adres Wykonawcy …...............................................................................................................
Miejscowość …................................................. Data …..........................................................
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa
drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów”
oświadczam, że:
1. Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej *
2. Należymy do grupy kapitałowej *
* Niepotrzebne skreślić
Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, wskazuje listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej;
Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:
1. …..............................................................................................................................................
2. …..............................................................................................................................................
3. …..............................................................................................................................................
4. …..............................................................................................................................................
5. …..............................................................................................................................................
Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

….....................................................
Data i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
Nazwa Wykonawcy …................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................
Miejscowość …....................................................... Data …...................................................

Należy wymienić osoby występujące po stronie Wykonawcy;
-do kontaktów z zamawiającym
-odpowiedzialne za wykonanie umowy
-pełnomocnik Wykonawcy
-pełnomocnik Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej
wraz z podaniem zakresu odpowiedzialności/umocowania ( do reprezentowania w
postępowaniu, do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy, do zawarcia umowy)

L.p. Imię i nazwisko ( Nr tel./ Nr fax/ e-mail )

Zakres odpowiedzialności

….......................................................
Data i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa Wykonawcy …................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................
Miejscowość …....................................................... Data …...................................................
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to z tego okresu, wraz
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( w terminie ). Wykaz robót budowlanych
wymagany jest w celu potwierdzenia, że posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

L.p

Odbiorca/Miejsce wykonania

Wartość

Zakres przedmiotowy

Data
rozpoczęcia i
zakończenia

…......................................................
Data i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
Umowa zawarta w dniu …........................................... w Pęczniewie, pomiędzy:
Gminą Pęczniew z siedziba : 99-235 Pęczniew, ul. Głowna 10/12, zwaną dalej Zamawiającym
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Pęczniew – Marcina Janiaka
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Pęczniew – z up. Janina Bednarek- specjalista ds księgowości budżetowej
a
…..................................................................................................., zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:
….......................................................................................
….......................................................................................
w wyniku przeprowadzonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień
publicznych ( t.j. Dz.U.2015r.poz.2164 z późn.zm. ), w trybie przetargu nieograniczonego,
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „ Przebudowa drogi gminnej
nr 111103E Suchorzyn-Dybów”, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1. 1.Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 111103E
Suchorzyn -Dybów” na długości 870 mb.”.
2.Zamawiający, zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy. Zakres oraz
warunki wykonania przedmiotu umowy określają:
1)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzona na potrzeby postępowania
przetargowego
2)Załączniki do w.w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiące integralna część
specyfikacji.
3)Oferta wykonawcy.
3.Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
4.Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć zamawiającemu, w terminie do 3 dni od daty
podpisania niniejszej umowy kosztorys opracowany metoda kalkulacji szczegółowej zgodnie
z zasadami określonymi rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. 2004rNr 130, poz. 1389 )
§ 2. 1.W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1)Protokolarngo przejęcia od Zamawiającego terenu budowy.
2)Urządzenia terenu budowy, w niezbędne do wykonania przedmiotu umowy media oraz
ponoszenia kosztów ich używania.
3)Wykonania oznakowania terenu budowy
4)Wykonania przedmiotu umowy zgodnie i na warunkach określonych w dokumentach
wymienionych w § 1 ust 2 niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa
budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
5)Prowadzenia dokumentacji budowy.
6)Podejmowania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nie
upoważnionym z jednoczesnym zapewnieniem w trakcie prac dojazdu mieszkańców do obiektów
użyteczności publicznej oraz posesji.
7)Wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia

oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu.
8)Realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy.
9)Niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu, na jego prośbę, szczegółowych informacji
dotyczących przebiegu prac w zakresie , w jakim będzie to określone przez Zamawiającego.
10)Przestrzegania przepisów ppoż, bhp i innych przepisów prawa obowiązujących w budownictwie.
11)Utrzymania na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót oraz
usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
12)Zgłaszania Zamawiającemu do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź
zanikających.
13)Przekazania Zamawiającemu certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych
na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów wymaganych prawem budowlanym.
14)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy.
15)Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru pismem oraz odpowiednim wpisem do dziennika
budowy, uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art.57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2016r. poz.290 )
16)Wytyczenia i dokonania inwentaryzacji geodezyjnej i powykonawczej.
17)Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu
najpóźniej do dnia dokonania odbioru końcowego.
18)Usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej
gwarancji jakości.
§ 3. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.08.2017r
2.Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi po przekazaniu placu budowy.
§ 4. 1.Do obowiązków zamawiającego należy:
1)Przekazanie ternu budowy.
2)Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3)Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.
4)Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.
§ 5. 1.Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę:
netto …....................................... ( słownie: …....................................................................................)
podatek VAT …...................... ( słownie: …........................................................................................)
brutto …................................ ( słownie: ….........................................................................................)
2.Kwota wynagrodzenia ryczałtowego obejmuje wszelkie koszty
wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie i na warunkach określonych w dokumentach wymienionych w § 1 ust.2
niniejszej umowy.
3.Wykonawca oświadcza, że dokonał wyceny przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentów
wymienionych w § 1 ust.2 niniejszej umowy na własną odpowiedzialność i ryzyko.
4.Rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po ukończeniu
realizacji całości robót budowlanych i ich pozytywnym odbiorze potwierdzonym protokółem
odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy.
5.Faktura końcowa za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania przez zamawiającego i odbioru, przelewem na rachunek wskazany przez wykonawcę na
fakturze.
6.Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
7.W przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu robót, zamawiający ma prawo do
korekty wartości przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem powykonawczym za faktycznie
wykonaną ilość robót budowlanych.
8.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o której mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy, zamawiający
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

potrąca kwotę wypłaconego

§ 6. 1.Wykonawca
nie powierza
wykonania
przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawcom/Wykonawca powierza podwykonawcom realizację części robót. Powierzenie
wykonania części robót podwykonawcom nie wpływa na zobowiązania wykonawcy wobec
zamawiającego za wykonanie robót powierzonych podwykonawcy.
2.W trakcie realizacji umowy wykonawca może zmienić/wprowadzić podwykonawców pod
warunkiem uzyskania zgody zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3.Umowy wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców
z dalszymi
podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej.
4. Po zawarciu niniejszej umowy wykonawca nie może bez uprzedniej zgody zamawiającego
zawrzeć umowy z podwykonawcą niewymienionym w wykazie podwykonawców ( stanowiącym
załącznik do umowy ), a zmiana podwykonawcy wymaga zmiany umowy.
5.Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową lub dokonać
zmiany umowy o podwykonawstwo, jest zobowiązany , w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu
zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
6. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać
w szczególności postanowienia dotyczące:
1)Zakresu robót przewidzianych do wykonania.
2)Terminu realizacji robót.
3)Wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót.
4)Terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym
zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
5)Numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty wynagrodzenia.
6)Rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
7.Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosi
w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu takiej umowy, jeżeli:
1)Nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
w szczególności nie spełnia ona wymagań określonych w ust.6.
2)Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.
8.Niezgłoszenie przez zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu
umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust.7 uważa się za akceptację projektu
umowy przez zamawiającego.
9.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy, mają obowiązek przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy:
1).O podwykonawstwo określonej w ust.5, której przedmiotem są roboty budowlane objęte
niniejszą umową.1
2)O podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1
niniejszej umowy, wyłącznie i dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż

50000,00 zł.
10.Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo określonej w ust.9
pkt 1, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o których mowa w ust.7.
Niezgłoszenie przez zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo w terminie określonym w niniejszym ustępie uważa się za akceptację umowy
przez zamawiającego.
11.W przypadku umowy o podwykonawstwo określonej w ust.9 pkt 2, jeżeli termin zapłaty
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust.7 pkt, zamawiający informuje o tym wykonawcę
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania, pod rygorem zapłaty kary umownej.
12.Postanowienia ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.
13.Wykonawca odpowiada za działanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za
swoje własne.
§ 7. 1.W przypadku realizacji prac z udziałem podwykonawców, zamawiający dokona
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną
przez zamawiającego umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , lub który zawarł przedłożoną
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Łączna wartość
wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 nie przekroczy kwoty wynagrodzenia brutto określonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
3.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4.Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wystawionej przez siebie faktury VAT:
1)Kopie faktur VAT wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
o których mowa w ust.1.
2)Oświadczenie odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa
w ust.1, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia przez wykonawcę faktury VAT, że
wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami
w stosunku do niego wynikającymi z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, o
której mowa w ust.1.
5.Z zastrzeżeniem ust.2 i 3 oraz 6 i 7 , w przypadku niewykonania przez wykonawcę
postanowienia ust.4, wyraża on zgodę, by jego należność wynikająca z faktury VAT w wysokości
odpowiadającej zadłużeniu wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których
mowa w ust.1 wynikających z faktur VAT, o którym mowa w ust.4 pkt 1, zamawiający
przekazywał bezpośrednio na rachunki podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
6.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust.5 zamawiający umożliwi
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust.1. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag,
nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
7.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.6, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, zamawiający może:
1)Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2)Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3)Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
8.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa
w ust.1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
§ 8. 1.Wykonawca przedstawił zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł.
2.Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia, o którym mowa w ust.1, do końca
wykonywania przedmiotu umowy ( w przypadku gdy okres ubezpieczenia kończy się w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy ) oraz do przedstawienia w terminie 3 dni zamawiającemu
dokumentu potwierdzającego ten fakt.
§ 9. 1.Nad prawidłowym przebiegiem robót funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ze strony
zamawiającego pełnić będzie …...................................... ( nr uprawnień…....................................).
2.Kierownikiem robót ze strony wykonawcy będzie …...................................... ( nr uprawnień
….................................................. ).
§ 10. 1.Odbiór robót zanikowych:
1)Wykonawca powiadamiać będzie zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikowych
wpisem do dziennika budowy.
2)Zamawiający dokona odbioru robót zanikowych w terminie 3 dni roboczych potwierdzając ten
fakt wpisem do dziennika budowy.
2.Protokół odbioru końcowego.
1)Wykonawca powiadomi zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości
wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne
do rozpoczęcia odbioru końcowego robót tj:
a)protokoły odbiorów technicznych,
b)certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na materiały wbudowane.
c)dziennik budowy,
d)protokoły badań i sprawdzeń,
e)inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
f)kosztorys powykonawczy.
2)Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru i powiadomi uczestników odbioru w ciągu 5
dni roboczych licząc od daty powiadomienia o gotowości przez wykonawcę.
3)Protokół odbioru końcowego sporządzi zamawiający.
4)Wady ujawnione w trakcie odbioru:
a)jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia,
to zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez wykonawcę,
b) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia.
Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
c)wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad,
d)zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru wraz z powiadomieniem uczestników odbioru
spisując na tę okoliczność stosowny protokół odbioru.
§ 11. 1.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawców lub
podwykonawców osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy:

1)Operator maszyn.
2)Robotnik drogowy.
2.W trakcie wykonywania przedmiotu umowy zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w ust.1 pkt 1 i 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do :
1)Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w.w wymogów
i dokonywania ich oceny.
2)Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w
wymogów.
3)Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.W trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy na każde wezwanie zamawiającego
wykonawca przedłoży w terminie 3 dni wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w ust.1 pkt 1 i 2 czynności w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.
1)Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisy osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
2)Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy w.w oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy ( wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony ). Kopia umowy/umów powinna być
wykonana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
4.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust.1 pkt 1 i 2 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie.
Niezłożenie przez wykonawcę w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania ( dopuszcza się
przesłanie wezwania na adres e-mail wykonawcy ) żądanych przez zamawiającego dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust 1 pkt 1 i 2 czynności.
5.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy, zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez PIP.
§ 12. 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) Za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
wykonawca, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5
ust.1 niniejszej umowy.
2)Za zwłokę w terminie realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia
ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.
3)Za zwłokę w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancji jakości, w wysokości
0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy, za każdy

rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub awarii.
4) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej
zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , w wysokości 2% wynagrodzenia ryczałtowego
brutto określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy, za każdy taki przypadek.
5)Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 800,00 zł za każdy taki przypadek.
6)Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokości 800,00 zł za każdy taki przypadek.
7)W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
w wysokości 1000,00zł za każdy taki przypadek.
8)Za opóźnienie w przedstawieniu dokumentów potwierdzających przedłużenie ubezpieczenia,
o których mowa w § 8 niniejszej umowy, w wysokości 800,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
9)Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 11 ust.1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy
5000,00 zł.
10) Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty naliczonych kar umownych z należnego
wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12)Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych
z usunięciem szkody.
2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna:
1)Za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
zamawiający, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5
ust.1 niniejszej umowy.
§ 13. 1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach wskazanych
poniżej oraz wskazanych w treści niniejszej 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, lub dalsze
wykonywanie umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2)Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania zamawiającego złożonego na piśmie.
3)Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i przerwa
trwa dłużej niż 4 dni.
4)Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały
niezgodne z wymaganiami oraz nie wykonuje poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zamawiającego.
5)Nie zostanie przedłożony dowód posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w § 8 niniejszej
umowy.
2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1)Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec wykonawca.
3.Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie
30 dnia od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie, ale nie później niż do dnia
wykonania przedmiotu umowy.
4.W przypadku odstąpienia od umowy, wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
1)W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.
2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy.
3)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 niezależnych od wykonawcy.
4)Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.
5.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 7 dni do :
1)Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
2)Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust.4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, o którym mowa w § 1 ust.4 niniejszej umowy.
3)Rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że
wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.
4)Przejęcia pd wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
6.Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy
będzie następujący:
1)W przypadku odstąpienia od wykonywania części robót obliczenie wykonanej części robót
nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez wykonawcę, a
zatwierdzonych przez zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie następujących
założeń:
a)ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust.4 niniejszej
umowy, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami.
7.Wynagrodzenie należne wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i zamawiającego zgodnie z ust.6 pkt.1 lit a.
§ 14. 1.Wykonawca udziela zamawiającemu ….................................. gwarancji na wykonane
roboty budowlane i dostarczone urządzenia. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez
strony końcowego protokółu odbioru, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy.
2.Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakości ewentualnych wad wykonanych
robót budowlanych obowiązany jest do przedłożenia wykonawcy , najpóźniej w ciągu 7 dni od
dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia.
3.Obowiązku wynikające z gwarancji jakości wykonawca musi podjąć niezwłocznie, nie dłużej niż
w ciągu 48 godzin, a następnie usunąć wady na własny koszt w sposób docelowy w terminie nie
dłuższym niż 7 dni.
4.Jeżeli wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w wyznaczonym terminie,
zamawiający może powierzyć ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy bez
zgody sądu i bez utraty gwarancji udzielonej przez wykonawcę.
§ 15. 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% wartości
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy tj. w wysokości
…............................................. zł ( słownie : …..................................................................................)
2. Zabezpieczenie zostało wniesione przed podpisaniem umowy w formie: ….................................
3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy w nw. terminach :
1)70% zabezpieczenia w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony końcowego protokółu
odbioru.
2)30% zabezpieczenia nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
4.W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania ustawy Pzp

zawarte w art. od 147 do 151.
§ 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Prawa
zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa budowlanego.
§ 17. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w związku z niniejszą
umową jest są właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 18. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla zamawiającego,
jeden dla wykonawcy.
§ 19. 1.Integralna część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1)Oferta wykonawcy
2)Polisa odpowiedzialności cywilnej wykonawcy
3)Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
4)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
5)Dokumentacja projektowa
6)Kosztorys szczegółowy, o którym mowa w § 1 ust.4 niniejszej umowy
7)Karta gwarancyjna

Załącznik do umowy
KARTA GWARANCYJNA
do umowy …......................... z dnia …............................. zawarta z Gminą Pęczniew na wykonanie
zadania pn: „ Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów”
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
1.Gwarant udziela gwarancji na okres ....... miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót
( bez wad ).
2.Przedmiotem gwarancji
jest obiekt budowlany będący przedmiotem umowy, której
załącznikiem jest niniejsza gwarancja.
3.Gwarancją objęte są wszelkie wady ukryte wynikające zarówno ze sposobu wykonania jak
i z jakości użytego sprzętu oraz użytych materiałów i surowców.
4. Gwarancją objęte są wszelkie uszkodzenia obiektu powstałe w okresie gwarancji wynikające
zarówno ze sposobu wykonania jak i z jakości użytego sprzętu oraz użytych materiałów
i surowców.
5.Reklamacje zgłaszane przez Zamawiającego, Gwarant zobowiązany jest załatwić z należytą
starannością , rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem
zamówienia, w terminie:
-natychmiast po zgłoszeniu roszczenia-jeżeli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi
przepisami użytkowanie obiektu
-uzgodnionym w protokóle spisanym przy udziale obu stron – w pozostałych przypadkach.
6.Usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie.
7.W przypadku usunięcia prze Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych
lub usunięcia wad.
8.W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas , w ciągu którego wskutek
wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
9.Nie podlegają gwarancji jakości wady powstałe wskutek:
-siły wyższej, pod pojęciem której należy rozumieć: stan wojenny, stan klęski żywiołowej, strajk
generalny,
-normalnego zużycia obiektu lub jego części,
-szkód wynikłych z winy użytkownika, a w szczególności konserwacji i użytkowania budowli
w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania lub celowych działań osób trzecich.
10.Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia wykonane
przez Podwykonawców lub dalszy Podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń
Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.
11.Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu
rękojmi za wady obiektu, który zostaje określony na 6 miesięcy ponad okres wyznaczonej
gwarancji.

Pęczniew …................

….......................................................
( Podpis i pieczęć Gwaranta )

