
ZP.271.7.2013 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

Dla zamówienia o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia  mniejszej od kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp                                                                

w trybie przetargu nieograniczonego 

na zadanie 

 

PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA MODERNIZACJI DROGI DOJAZDOWEJ                          

DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KSIĘŻA WÓLKA 

 

Kod CPV: 45 00 00 00-7 – Roboty budowlane                                                                                                             

              45 23 32 20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 

 

                                                                                          Wójt Gminy Pęczniew  

                                                                                                   Marcin Janiak              

                                                                                                                                                   (zatwierdził) 

 

Pęczniew  dnia 18.07.2013r 

 



I.ZAMAWIAJĄCY 

1. Pełna nazwa zamawiającego : GMINA PĘCZNIEW                                                                                      

2. Adres: 99-235 Pęczniew ul. Główna 10/12                                                                                                 

3. REGON  730934393, NIP 828-13-59-612                                                                                                             

4. Numer telefonu/fax: (43) 678-15-19                                                                                                                                                                       

5.Internet: http://e-peczniew.pl                                                                                                                                     

6. e-mail: ug_peczniew@wp.pl  

II.INFORMACJE OGÓLNE 

1.Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. 2010r., Nr 113, poz.                      

759 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych  do tej ustawy. Postępowanie prowadzone jest  

zgodnie z procedurą dla zamówień, których wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza 

od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp.                                                    

2.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ( art.39-46 Pzp. )                             

3.Wykonawca powinien zapoznać się  ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia.                           

4.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.                                          

5.Rodzaj zamówienia-roboty budowlane. 

III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.CPV  45 00 00 00-7 – Roboty budowlane                                                                                                                  

      45 23 32 20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

2.Przebudowa drogi ma polegać  na wykonaniu nawierzchni bitumicznej w miejscu 

nawierzchni o zróżnicowanej konstrukcji.                                                                                                                        

Konstrukcja drogi etap I podetap I                                                                                                                                                                         

a).w śladzie istniejącej drogi o nawierzchni tłuczniowej gr.5 i 6 cm przewidziano następująca 

konstrukcję:                                                                                                                                                                              

-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm w warstwie 

górnej gr. 8 cm wg. normy PN-EN 13285                                                                                                                            

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr.4 cm wg normy PN-EN 13108-1                                               

b). w śladzie istniejącej drogi o nawierzchni żużlowo-żwirowej gr. 3 cm, tłuczniowej gr 3 cm, 

żwirowej 4 cm przewidziano następującą konstrukcję:                                                                                            

-podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm w warstwie 

górnej gr.12cm wg normy PN-EN 13285                                                                                                              

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg normy PN-EN 13108-1                                          

c) w śladzie istniejącej drogi o zróżnicowanej nawierzchni tłucznowo-żużlowo-żwirowej przy 

gr. 5 cm. przewidziano następującą konstrukcję:                                                                                                   

-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm w warstwie 

górnej gr. 10 cm  wg. normy PN-EN 13285                                                                                                                                    



-warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg. normy PN0EN 13108-1                            

d). w miejscu poszerzeń konstrukcja będzie następująca:                                                                                              

-warstwa odcinająca  z piasku gr. 10 cm wg. normy PN-EN 13285                                                                      

-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm w warstwie  

górnej gr. 15 cm wg. normy PN-EN 13285                                                                                                                         

-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr.4 cm wg. normy PN-EN 13108-1                         

Projekt przewiduje  odkopanie rowów przy przepustach na długości 30m z każdej strony oraz 

wykonanie obustronnych poboczy z gruntu rodzimego gr. 15 cm pozyskanego z wykopów na 

poszerzeniach.                                                                                                                                                 

W projekcie zawarto także  wykonanie wjazdów do posesji o konstrukcji:                                                         

- warstwa odcinająca gr 10 cm wg. normy PN-EN 13285                                                                                    

- wjazd z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm w warstwie górnej 

gr. 10 cm wg. normy PN-EN 13285.                                                                                                                  

Konstrukcja włączenia do drogi wojewódzkiej:                                                                                                                            

a). na odcinku od km 0+000 do km 0+025                                                                                                                

-warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm wg normy PN-EN 13285                                                                          

-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 20 cm 

wg normy PN-EN 13285                                                                                                                                                

-podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr 7 cm wg. normy PN-EN 13108-1                                                                 

-warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm wg normy PN-EN 13108-1                                                                

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm wg normy  PN-EN 13108-1                                            

b). na odcinku od km 0+025 do km 0+045                                                                                                           

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm w warstwie 

górnej gr. 10 cm  wg normy PN-EN 13285                                                                                                                       

- warstwa ścieralna z betonu  asfaltowego AC 11S gr 5 cm wg normy PN-EN 13108-1                                               

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr 3 cm wg normy PN-EN 13108-1                                             

c). konstrukcja poszerzeń będzie obejmować:                                                                                                                                                                 

-warstwa odcinająca z piasku gr 15cm wg  normy PN-EN 13285                                                                     

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm w warstwie 

górnej  gr 15 cm  wg normy PN-EN 13285                                                                                                                 

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 5cm AC 11S gr. 5 cm wg normy           

PN-EN 13108-1                                                                                                                                                                        

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3 cm wg normy PN-EN 13108-1                                      

Projekt przewiduje także odkopanie rowów przy przepuście na długości 30 m  z każdej strony 

oraz wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

gr. 10 cm wg normy PN-EN 13285.                                                                                                                      

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 11 ( dokumentacja 

techniczna, kosztorys, przedmiar ) 

3.Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej 

gwarancji.                                                                                                                                                               

4.W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do:                               



-wytyczenia geodezyjnego                                                                                                                                   

-sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej                                                                           

5.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu  zamówienia  zgodnie                                         

z dokumentacją projektową i zachowaniem podanej przez projektanta technologii, zgodnie          

z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania  i odbioru 

robót, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami.                                                    

6. Przed złożeniem oferty   oferent 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 umowy, potencjalny Wykonawca  powinien zgłosić na piśmie 

Zamawiającemu.                                                                                                                                                      

7.W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian                       

w dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek  pisemnego  powiadomienia 

Zamawiającego o tym fakcie w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystąpienia w/w 

okoliczności.                                                                                                                                                             

8.Wymagania jakościowe i materiałowe:                                                                                                           

-Wykonawca wykona przedmiot  zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych.                     

-do wykonania Wykonawca zobowiązany jest  użyć materiałów fabrycznie nowych, 

gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 

określonych w dokumentacji projektowej                                                                                                               

-Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde żądanie 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru                                                                                                            

-jeżeli  w dokumentacji technicznej, w kosztorysie oraz specyfikacji technicznej wykonania                     

i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak, towarowy, producent, 

dostawca) materiałów lub dotyczące materiałów normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o 

których mowa w art.30 ust 1-3 Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 

rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że gwarantują one wykonanie przedmiotu 

zamówienia oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

założonych w w/w/ dokumentacji                                                                                                                                                          

-Wykonawca, który powołuje się  na rozwiania równoważne opisywane przez 

Zamawiającego, jest  zobowiązany udokumentować, że oferowane przez niego  materiały 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na jego żądanie. 

IV.INFORMACJA O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO                                                   

Z WYKONAWCAMI 

1.W postępowaniu  o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  w formie pisemnej  ( list polecony za 

potwierdzeniem odbioru )                                                                                                                         

2.Zamawiający dopuszcza  możliwość porozumiewania sie faksem i e-mailem , przy czym  

faksy i e-maile będą potwierdzane.  Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania  ( faxem , e-mailem ).                                                                                                  



3.Dla oferty dopuszczalne jest wyłącznie forma pisemna.                                                                             

4.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:                                                   

-Marta Zasiadczyk – Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, 

Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Inwestycji-                                          

pokój nr 5  tel (43) 678-15-19 wew.24;  e-mail: ug_peczniew@wp.pl                                                                                                                                

-Iwona Lipińska –inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa                                  

i oświaty - pokój nr 15 tel. (43) 678-15-19 wew. 31; e-mail: ug_peczniew@wp.pl                                                                                                  

w godzinach urzędowania tj:  8³⁰ - 15³⁰ 

V.INFORMACJA O OFERTACH  CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych. 

VI.INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 

ust.1 pkt 6Pzp. 

VII.INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VIII.INFORMACJA  O ZAWARCIU UMOWY RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

IX.INFORMACJA O ZASTOSOWANIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej 

X. INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

1.Zamawiajacy nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.                                                                      

2.Rozliczenia będą dokonywane w PLN. 

XI. DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW 

Zamawiający  nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 

XII. UDZIAŁ  PODWYKONAWCÓW 

1.Zamawiajacy wyraża zgodę na   udział podwykonawców w realizacji zamówienia.                                  

2.Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za należyte wykonanie  zamówienia.                                                                                     

3.Wykonawca  będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniechania jego własnych pracowników.                                                                                          



4.Wykonawca  zobowiązany jest do określenia w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 

XIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.Wymagany termin wykonania zamówienia  30.09.2013r.                                                                         

2.Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może zgodzić się  na przedłużenie terminu 

wykonania zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ                       

na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:                                                                                                            

-wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót                                                                                                   

-szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do 

przewidzenia                                                                                                                                                            

-działania siły wyższej  mającej wpływ na termin wykonania zamówienia                                                       

( np.:  działanie sił przyrody (huragan) powódź, pożar, stan wojenny, stan wyjątkowy itp.)                                                          

3.Termin realizacji  może ulec zmianie w przypadku konieczności wykonanie robót 

dodatkowych niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy, a których nie 

można było przewidzieć w   dniu zawarcia umowy.  

XIV.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.Składajacy ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu  na składanie ofert.                                                                                             

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz , co najmniej 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. 

XV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia.                                                                                               

2.Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona   w formie  pisemnej w języku 

polskim, napisana na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie, czytelnie, techniką 

trwałą.                                                                                                                                                                           

3. Oferta wraz  załącznikami powinna być  podpisana przez osobę upoważnioną  do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Ewentualne upoważnienie  do podpisania oferty 

powinno być do niej  dołączone , o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę.                                                                                                                                                         

4.Oferta musi być sporządzona  według wzoru formularza oferty stanowiącego  załącznik                            

nr 1 do niniejszej specyfikacji.                                                                                                                                     

5.Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami 

niniejszej specyfikacji.                                                                                                                                           

6.Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia 

oryginału  lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona kopia jest 



nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić 

jej prawdziwości w inny sposób.                                                                                                                     

7.Wszystkie miejsca, w których  Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez 

osobę uprawnioną.                                                                                                                                              

8.Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i załączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę                       

( osoby ) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym  co 

najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis ( podpisy )  muszą być dodatkowo 

opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.                               

9.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać  złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składanie 

ofert z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE. Powiadomienie należy złożyć   w nieprzejrzystym 

opakowaniu/zamkniętej kopercie   z napisem: „ Przebudowa polegająca na modernizacji 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka” z dopiskiem 

Powiadomienie.                                                                                                                                                      

10.Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystych zaklejonych dwóch kopertach.                                     

Kopertę zewnętrzna należy opisać według wzoru:                                                                                                                

„ Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

miejscowości Księża Wólka” – nie otwierać  przed godz. 10¹⁰  w dniu  02.08.2013r.                      

Koperta wewnętrzna , w której należy umieścić ofertę poza opisem podanym powyżej 

powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było ją odesłać w przypadku 

stwierdzenia opóźnienia w jej złożeniu.                                                                                                          

11.Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                           

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a  Wykonawca nie później niż  

w terminie składania ofert zastrzegł  w odniesieniu do  tych informacji, że  nie mogą być one 

udostępnione innym uczestnikom postępowania.                                                                                         

12.Wykonawca  nie może zastrzec  informacji, o których mowa w art.86 ust. 4 Pzp oraz  

innych informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa.                                                            

13.Stosowne zastrzeżenie  Wykonawca winien złożyć w formularzu oferty. Brak zastrzeżenia 

rozumiany będzie jako przyzwolenie na ujawnienie całej oferty. Zamawiający zaleca aby 

dokumenty zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa  były złożone w 

oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem „ Tajemnica Przedsiębiorstwa”.                       

14.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

L.p. Wymagany dokument Nr załącznika 
do SIWZ 

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami zawartymi w formularzu 1 
2. Oświadczenie z art.22 ust.1  o uprawnieniu do udzieleniu zamówienia 2 
3. Oświadczenie z art.24 ust.1 i 2 o niewykluczeniu z postępowania 3 
4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych 

podobnych jak w przedmiocie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia 

działalności  jest krótszy  to z tego okresu, z podaniem  ich rodzaju i 

wartości, dat i  miejsca wykonania oraz załączenia dowodów 

4 



dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały 

wykonane w  sposób  należyty oraz wskazujących, czy  zostały one 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i  prawidłowo 

ukończone.  

5. Zaakceptowany wzór  umowy  wraz z  kartą gwarancyjną  5 
6. Wykaz podwykonawców/zgodnie z art.36 ust.4 należy wskazać w 

ofercie części zamówienia, które zostaną powierzone 

podwykonawcom/ Podwykonawcy powinni załączyć oświadczenie  z 

art.22 ust.1 oraz art.24 

6 

7. Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej. Lista 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
7 

8. Zobowiązania podmiotu trzeciego 8 
9. Kosztorys ofertowy  9 

10. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,                    

z oświadczeniem ,że posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  i   informacją                                    
o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

10 

11. Aktualne zaświadczenie  z ZUS lub KRUS    wystawione nie 
wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania 
ofert 

 

12. Aktualne zaświadczenie  z US    wystawione nie wcześniej niż trzy 
miesiące przed upływem terminu składania ofert 

 

13. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i  

informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 

sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 

14. Opłacona polisę  lub inny dokument potwierdzający , że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności 

 

15. Dokument potwierdzający wniesienie wadium  
 

XVI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

1.O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki zawarte  w art.22 a w 

szczególności:                                                                                                                                      

1.1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień                                                                                              

1.1.1. posiada wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia: 

 - Wykonawca zobowiązany jest wykazać ,że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie 

przynajmniej jedną (1) robotę polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub 

modernizacji dróg o wartości min. 400.000 zł. brutto. Stwierdzenie spełnienia warunku odbędzie się 

poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy.                                                                                                       
1.1.2.dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

- Wykonawca przedstawia wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi. Wymaga się aby Wykonawca dysponował min 1 osobą, uczestniczącą w wykonaniu 

zamówienia, która posiada stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 



specjalności budowy dróg. Stwierdzenie spełnienia warunku odbędzie się poprzez analizę i ocenę 

dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

 1.1.3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia : 

- Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w 

przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia z sumą ubezpieczenia na kwotę min. 420.000,00 zł. Stwierdzenie spełnienia warunków 

odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od Wykonawcy.                                        

1.1.4. polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z 

nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia ,  w szczególności przedstawiając w tym  

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.                                                                                                                                                        

1.2.Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art.24 ustawy Pzp.                                                                                                                                 

1.3. Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych 

przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

XVII.INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU                                         

W POSTĘPOWANIU  ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART.24 UST.1 

PZP ORAZ INNE DOKUMENTY. 

1.W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu  warunków  udziału w postępowaniu    ( załącznik nr 2 )  

należy przedłożyć: 

1.1. Wykonawca zobowiązany jest przestawić wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu 
lat robót budowlanych podobnych jak w przedmiocie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy to z tego okresu, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i  miejsca wykonania 

oraz załączenia dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały 

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

budowlanej i  prawidłowo ukończone- wykonanie należycie przynajmniej jednej (1) roboty polegającej 

na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg o wartości min. 400.000 zł. 

brutto- załącznik nr 4 do SIWZ. 

1.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi. 

Wymaga się aby Wykonawca dysponował min 1 osobą, uczestniczącą w wykonaniu zamówienia, 

która posiada stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowy 

dróg- załącznik nr 10 do SIWZ.   

1.3. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że  Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy OC w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 420.000 zł. 

 ( uwaga: należy również dołączyć dowód opłacenia polisy)  

1.4. jeżeli Wykonawca  wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp, a 

podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca  jest zobowiązany  

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował  zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

w szczególności  przedstawiając, w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do  oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich  przy wykonaniu zamówienia                     

- załącznik nr 8 do SIWZ.                                                                                         



 2. W  celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust 1, Zamawiający żąda następujących 

dokumentów:                                                                                                                                

 2.1. oświadczenia o braku podstaw  do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ                                                                

2.2. aktualny  odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w  oparciu o art.24 ust.1 i pkt 2 ustawy Pzp, 

wystawiony  nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku  

do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 i pkt 2 ustawy.                                        

2.3. aktualne zaświadczenia  właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że  

Wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków lub  zaświadczenia , że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości 

wykonania  decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

 2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega                                   

z opłacaniem składek  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdza, że  uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymania w całości wykonania decyzji  właściwego organu wystawione  nie wcześniej niż trzy  

miesiące przed upływem terminu składania ofert.    

2.5. zgodnie z art.24 ust 2 pkt 5 ustawy z postępowania w sprawie udzielania zamówienia 

publicznego wyklucza się  również Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji  i konsumentów ( Dz.U. nr 50, poz. 

331 z późń.zm. ), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą,  że istniejące  między nimi powiązania nie 

prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia. W związku z powyższym  na podstawie art.24 ust 2d ustawy Pzp Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca złożył l istę podmiotów należących do  tej samej grupy kapitałowej albo informację, 

że nie należy do grupy kapitałowej - załącznika nr 7 do SIWZ. 

3.Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy 

dołączyć do oferty:                                                                                                                                      

 3.1. wypełnioną podpisana ofertę - załącznik nr 1 do SIWZ  

3.2. kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego kosztorysu nakładczego                            

i  przedmiaru - załącznik nr  9 do SIWZ  

3.3. wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy                                 

( w przypadku wystąpienia podwykonawcy )  - załącznik nr 6 do SIWZ 

3.4. dokumenty potwierdzające  posiadanie upoważnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o 

ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych 

3.5. dokument potwierdzający wpłatę wadium  

3.6. jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1, polega na 

zasobach innych podmiotów na  zasadach określonych  w art. 26 ust 2b ustawy,                                        

a podmioty  te będą brały  udział w realizacji części  zamówienia, Wykonawca jest  zobowiązany  

przedstawić w odniesieniu do każdego z tych  podmiotów oświadczenia    z art.22 i 24 ustawy Pzp. 

 

XVIII. W PRZYPADKU OFERT SKŁADANYCH WSPÓLNIE PRZEZ WIĘCEJ NIŻ JEDEN PODMIOT, 

DOKUMENTY WINNY SPEŁNIAĆ NASTEPUJĄCE DODATKOWE WYMAGANIA                                          

1.Dla Spółek cywilnych:                                                                                                                                          

1.1. wypełniony formularz oferty podpisany przez wszystkich wspólników, ewentualnie przez 

pełnomocnika ( jeżeli pełnomocnictwo nie wynika z umowy spółki należy załączyć 

jednorazowe pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wspólników ),                                                 



1.2. wszystkie  wskazane  w pkt XVII.2 dokumenty dla każdego wspólnika oddzielnie,                                                                     

1.3. pełnomocnictwo lub umowa spółki cywilnej z której wynika udzielenie pełnomocnictwa.                                 

2.Dla konsorcjów:                                                                                                                                                  

2.1 wypełniony formularz oferty podpisany przez lidera konsorcjum,                                                                                                                           

2.2. pełnomocnictwo,                                                                                                                                            

2.3. wszystkie wskazane  w pkt. XVII.2 dokumenty dla każdego członka konsorcjum  

oddzielnie 

XIX. WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,   SKŁADAJĄ:   

1.Wystawione w kraju, w którym maja siedzibę lub miejsce zamieszkania dokumenty 

potwierdzające że:                                                                                                                                               

1.1. nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Wykonawcy,                                                                                                 

1.2 nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie                     

na raty zaległych  płatności lub wstrzymania w całości wykonania  decyzji właściwego 

organu.                                                                                                                                                                            

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub  w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów  wymienionych w pkt. XVII,  zastępuje się je  

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,  w którym  Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania.                                                                                                                                     

Dokumenty   składane są  w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność                     

z oryginałem przez Wykonawcę.                                                                                                     

Dokumenty  złożone  w języku obcym   składane są wraz z tłumaczeniem  na język polski 

poświadczone przez polskie placówki konsularne. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 

1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8000,00 zł                                                                      

2.Wadium powinno być wniesione  przed terminem składania ofert w  jednej lub kilku 

następujących formach:                                                                                                                                          

2.1. pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  Bank Spółdzielczy                                          

w Poddębicach nr  45926300004012306020040003. Na przelewie należy umieścić 

informację : wadium na zadanie pn: „ Przebudowa polegająca na modernizacji drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka”. O uznaniu przez 

Zamawiającego, że wadium  w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data 

wpływu środków na rachunek Zamawiającego. ,                                                                                                                  

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-

kredytowych, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,                                           

2.3. gwarancjach bankowych,                                                                                                                                    



2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,                                                                                                                          

2.5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5 pkt.2  ustawy  

z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.  

Dz.U.  2007r., Nr 42, poz. 275 )                                                                                                                                          

3.Zamawiający zwraca wadium  wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania  z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza.                                                                                                          

4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę  

przed upływem terminu składania ofert.                                                                                                       

5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza.                                                                                                                                           

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana:                                                                                                                                                     

6.1 odmówił  podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,                                                                                                                                                          

6.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

XXI. OPIS KRYTERIUM WYBORU OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE   

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się  następującym kryterium: 

Cena oferty – waga 100%  ( od 1 do 100 pkt.) 

Obliczana  będzie ilość punktów wg wzoru 

P=(Cmin/C) x W 

P-ilość punktów obliczona                                                                                                                               

Cmin-cena brutto najtańszej oferty                                                                                                                   

C-cena brutto rozpatrywanej oferty                                                                                                                

W-waga kryterium – cena oferty ( W=100 )  

2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą liczbę 

punktów.                                                                                                                                                               

3.Przyznane punkty będą zaokrąglone  do dwóch miejsc po przecinku.                                                        

4.Jeżeli złożone oferty będą miały taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego  ofert 

dodatkowych. Wykonawcy, składając  oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż  zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach. 

 

 



XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1.Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnionym 

podatkiem VAT, zgodnie z załączonym formularzem oferty.                                                                                                              

2.Cena za przedmiot zamówienia jest ceną kosztorysową wyliczoną na podstawie  

kosztorysu.                                                                                                                                              

3.Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się 

wariantowości cen.                                                                                                                                                 

4.Cena powinna być wyliczona  w sposób wyczerpujący  i uwzględniać  wszystkie  niezbędne  

koszty związane  z realizacja zamówienia.                                                                                                     

5.Cena może ulec zmianie  w przypadku  ustawowej zmiany podatku VAT.                                                                                                                       

6.Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczna                      

i ostateczną.                                                                                                                                                                

7.Zamawiajacy poprawi oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe,                                 

z uwzględnieniem  konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki 

polegające na  niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące zmian  w treści oferty.                                               

8.O poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

XXIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ  DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  ORAZ WPROWADZANIA  ZMIAN  JEJ  TREŚCI I ZMIAN  

TERMINU SKŁADANIA OFERT  

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.                                       

2.Zamawiajacy udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak  nie później niż dwa dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że  wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

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

wyznaczonego terminu składania ofert.                                                                                                             

3.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania  wniosku,                       

o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.                                                                                    

4.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,                             

o którym mowa wyżej.                                                                                                                                        

5.Treść zapytań wraz  z wyjaśnieniami  przesłana zostanie jednocześnie wszystkim 

Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępniona 

zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.                                                                                             

6.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ.                                                                                                                                           

7.Każda taka zmiana wprowadzona przez Zamawiającego  staje się obowiązująca i stanowi 

część SIWZ oraz zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ oraz udostępniona na stronie internetowej  Zamawiającego.                                                                                                    

8.Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 



niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert.                                                                                                                                        

9.O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którym przekazano  SIWZ oraz zamieści tą informację na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

XXIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁĄDANIA OFERT  

1.Ofertę należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego,  w sekretariacie  Urzędu Gminy                             

w Pęczniewie  99-235 Pęczniew ul. Główna 10/12 do dnia 02.08.2013r. do godziny 10⁰⁰.                            

2. Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania oferty zostaną 

zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.    

XXV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w   sali konferencyjnej Urzędu Gminy               

w Pęczniewie    w dniu  02.08.2013r. o godz. 10¹⁰.                                                                                                         

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności przybyłych Wykonawców lub  osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. Podczas otwarcia ofert  Zamawiający poda 

nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące cen ofert.                                                                   

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaka zamierza 

przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.                                                                                                   

4. W przypadku, gdy Wykonawca  nie był obecny na otwarciu ofert, na jego wniosek, 

Zamawiający przekaże informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.                               

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że   wystąpiła jedna 

z przyczyn wymienionych w art. 89 ust 1 ustawy Pzp. 

XXVI.UZUPEŁNIENIE OFERTY I WYJAŚNIENIE TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT 

1.Zgodnie  z treścią  art.26 ust 3 ustawy Pzp  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy                  

w określonym terminie:                                                                                                                                         

1.1. nie złożyli wymaganych  przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań 

określonych w SIWZ w stosunku do przedmiotu zamówienia,                                                                              

1.2 nie złożyli pełnomocnictw,                                                                                                                                                               

1.3. złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające  

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych w SIWZ 

w stosunku do przedmiotu zamówienia zawierające błędy,                                                                                                        

1.4. złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że 

mimo ich złożenia oferta  Wykonawcy podlega  odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania,                                                                                                                                                                  

1.5 Złożone na wezwanie Zamawiającego  oświadczenie i dokumenty powinny  potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w  postępowaniu oraz spełnianie przez 

oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż na dzień,                       



w którym upłynął termin składania ofert.                                                                                                           

2.Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie  warunków udziału  

w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych w SIWZ w stosunku do przedmiotu 

zamówienia.                                                                                                                                                        

3.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać  od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między  

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie 

jakichkolwiek zmian. 

XXVII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1.Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejsze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i została 

oceniona jako najkorzystniejsza.                                                                                                                        

2.Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane                            

w art.93 ustawy Pzp.                                                                                                                                                 

3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o:                                                                                                                                         

3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy) , albo imiona i nazwiska, siedziby, albo adres zamieszkania o 

adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także  punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łącza punktację,                                                                                                              

3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne                                                                                                                                                              

3.3. Wykonawcach, którzy  zostali wykluczeni z postępowania  o udzielenie zamówienia, 

podając  uzasadnienie faktyczne i prawne-jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego                                                                                                                                               

4.Ogłoszenie zawierające informacje wskazane wyżej zamawiający umieści na stronie 

internetowej www.e-peczniew.pl oraz  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

5.Umowę z Wykonawcą , którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze                                      

w terminie nie krótszym  niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jednak nie  później niż przed upływem terminu związania ofertą.                

6.Umowa  w sprawie zamówienia publicznego  może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający  przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty 

prze upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy                  

na  warunkach określonych w złożonej ofercie.                                                                                                             

7.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                        

w sprawie  zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia  należytego  

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych 



ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki   do 

unieważnienia  postępowania. 

XXVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1.Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy i roszczeń z tytułu gwarancji Wykonawca  

wnosi zabezpieczenie zgodne z art. 148 ust. 1 oraz art. 150 ust.2 ustawy Pzp w wysokości 7%  

kwoty brutto podanej w ofercie.                                                                                                                         

2.Zmiany  formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy  mogą być dokonywane                                    

z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.                                                                                  

3.Zwrot  zabezpieczenia odpowiadający 70% wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi                          

w terminie 30 dni  od dnia wykonania  i uznania za należyte wykonanie przedmiotu umowy 

przez  spisanie protokołu  odbioru końcowego.                                                                                          

4.Pozostałe 30% zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

XXIX.WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1.Zamawiający  na podstawie art.144 ust 1.ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany 

zawartej umowy  w następujących przypadkach:                                                                                            

1.1 Zamawiający dopuszcza  w trakcie obowiązywania umowy  zmianę ceny w związku ze 

zmianą stawki  podatku VAT,                                                                                                                                        

1.2 na wniosek Wykonawcy Zamawiający może zgodzić się na przedłużenie terminu 

wykonania zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na 

wykonanie  przedmiotu zamówienia w przypadku  wykopalisk uniemożliwiających wykonanie 

robót, szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie  były możliwe do 

przewidzenia, działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania  zamówienia                                      

( huragan, powódź, pożar, stan wyjątkowy, stan wojenny itp. ) ,                                                                     

1.3 termin realizacji może ulec zmianie w przypadku konieczności  wykonania  robót 

dodatkowych niezbędnych do właściwego wykonania  przedmiotu umowy, a który nie można 

było przewidzieć w  dniu zawarcia umowy. 

XXX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1.Zamawiający unieważnia postępowanie   w przypadku zaistnienie okoliczności 

przewidzianych w art.93 ust.1 ustawy Pzp.                                                                                                     

2. O nieważnieniu  postępowania  o udzielenie zamówienia Zamawiający   zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie  zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.   

 

 

                                                                                                                                                           



XXXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. ( art.179-198 ) 

XXXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nie uregulowanych  w niniejszej SIWZ maja zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi ora przepisy Kodeksu Cywilnego. 

XXXIII. WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  

1.Formularz oferty ( załącznik  nr 1 )                                                                                                                  

2.Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust 1 

ustawy Pzp ( załącznik nr 2 )                                                                                                                               

3.Oświadzcenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( załącznik nr 3 )                                       

4.Wykaz wykonanych  robót ( załącznik nr 4 )                                                                                                  

5.Wzór umowy wraz  z karta gwarancyjną  ( załącznik nr 5 )                                                                             

6.Wykaz podwykonawców ( załącznik nr 6 )                                                                                                    

7.Informacja o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej ( załącznik nr 7 )                                    

8.Zobowiaznia podmiotu trzeciego ( załącznik nr 8 )                                                                                     

9.Kosztorys ofertowy ( załącznik nr 9 )                                                                                                              

10.Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie ( załącznik nr 10 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa/Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba/adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu…………………………………………………..  Nr faxu…………………………………………………………. 

NIP ………………………………………………………….. REGON …………………………………………………………….. 

Dane dotyczące Zamawiającego: 

GMINA PĘCZNIEW                                                                                                                                          

99-235 Pęczniew ul Główna 10/12                                                                                                                               

Nr telefonu/fax (43) 678-15-19                                                                                                                         

NIP 828-13-59-612 REGON 730934393 

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 Pzp na zadania pn: „ Przebudowa 

polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża 

Wólka”, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia i dokumentacją techniczną za cenę: 

 
CENA OFERTOWA 

WARTOŚĆ NETTO 
 
 

                                                                          zł 

Słownie:                                                           zł 
 

VAT 
 
 

                                                                           zł 

Słownie:                                                           zł 
 

WARTOŚĆ BRUTTO 
 
 

                                                                           zł 

Słownie:                                                            zł 
 

1.Oświadczamy, że w cenie oferty   zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

2.Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia do dnia  …………………………………………… 

3.Udzielamy   na wykonany przedmiot zamówienia   gwarancji  …………………………………………… 

4.Potwierdzamy, że zapoznaliśmy się  ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń. 



5.Oświadczamy, że  załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany                                    

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

przedstawionych w projekcie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6.Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie 

procedury przetargowej, stanowiące integralną część  SIWZ, wyszczególnione w pismach 

……………………………………………………………………………………………   ( podać datę i sygnaturę pism ) 

7.Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami z wyjątkiem robót  wymienionych           

w punkcie 7.1                                                                                                                                                     

7.1 Następujące roboty zamierzamy zlecić niżej wymienionym podwykonawcom:                              

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

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

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

8.Oferta wraz z załącznikami   zawiera …………………. stron. 

9.Oświadczamy, że oferta   zawiera/ nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                                        

9.1 Niniejszy informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 

…………………………………. Stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą  być ogólnie 

udostępnione. 

10. Oświadczamy na podstawie art.44, że spełniamy  wymagane warunki udziału                                      

w postępowaniu. 

11. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialnymi za wykonanie 

zobowiązań umowy jest/są …………………………………………………………………………………………………… 

telefon ………………………………   fax ………………………….. e-mail …………………………………………………. 

12. Do niniejszej oferty załączamy:                                           

1.…………………………………………………………………    2……………………………………………………………………              

3.………………………………………………………………...    4………………………………………………………………….. 

5………………………………………………………………….     6………………………………………………………………….. 

7………………………………………………………………….     8………………………………………………………………….. 

9………………………………………………………………….    10…………………………………………………………………. 

11………………………………………………………………..    12…………………………………………………………………. 

13………………………………………………………………..    14…………………………………………………………………. 

15………………………………………………………………..    16…………………………………………………………………. 

…………………………………..…………………………….                              ………………………………………………..                  
( Miejscowość, data)                                                                                                           ( Podpis osoby uprawnionej do    

                                                                                                                                                 reprezentowania Wykonawcy )   



                                                                                                                              Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 
 

 

           Pieczęć Wykonawcy 

 

Zamawiający                                                                                    

Gmina Pęczniew                                                                                    

ul.Główna 10/12                                                                                                              

99-235 Pęczniew 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                                      

ZGODNIE  Z ART.22  UST. 1 USTAWY  

Z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych                                                                                                 

( t.j . Dz.U. 2010r, nr 113, poz.759 z późn.zm.) 

 

Składając ofertę w trybie przetargu  nieograniczonego  na  zadanie pn:                                                                           

„ Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych   w miejscowości 

Księża Wólka”                                                                                                           

 Wykonawca:                                                                                                                                                   

Nazwa/imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba/adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………… Telefon 

………………………………  fax………………………………..  e-mail …………………………………………. Oświadcza że:                                                                                              

Jestem(jesteśmy) uprawniony(uprawnieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie                          

z wymaganiami ustawowymi i spełniam(spełniamy) następujące warunki dotyczące:                                 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.                                                                                               

3.Dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.                                                                                                                                      

4.Sytuacji ekonomicznej i  finansowej 

Świadom(świadomi) odpowiedzialności karnej zart.233 KK prawdziwość powyższych danych 

potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

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

          ( Miejscowość, data )                                                               (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 



Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 
 
 

           Pieczęć Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Stosownie do treści art.24 ust.1 i ust.2  w związku z ar.44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r                       

Prawo zamówień publicznych  ( t.j. Dz.U.2010r., Nr 113, poz.759 z późn.zm ) 

Składając ofertę   w postępowaniu  o udzielenie zamówienia  w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadania pn: „ Przebudowa polegająca na modernizacji drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka” , mając  na uwadze                                                    

przesłanki wykluczenia zawarte  w art.24 ust.1 i ust.2 ustawy tj:                                                                  

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:                                                                           

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je  

nienależycie, lub zostali  zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub 

obowiązek zapłaty  kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego 

zamówienia  i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie                    

3 lat przed wszczęciem postępowania;                                                                                                                           

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę                              

w  sprawie zamówienia  publicznego  albo odstąpił  od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu  okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli 

rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat 

przed wszczęciem  postępowania , a wartość niezrealizowanego  zamówienia wynosiła co  

najmniej 5% wartości umowy;                                                                                                                              

2)wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                           

z wyjątkiem  wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości  zawarli  układ zatwierdzony  

prawomocnym  postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego;                                                                                                                        

3)wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu;                                                                                                              

4)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                           

z  postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  z przestępstwo skarbowe lub 



przestępstwo udziału w zorganizowanej  grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;                                                                                                

5)spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                                

w  związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących  pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  

przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie albo związku  mających  na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;                                                                                                    

6)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie  skazano za  

przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o udzieleni zamówienia, 

przestępstwo  przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku  

mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;                                         

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza  

prawomocnie skazano za  przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o udzieleni 

zamówienia, przestępstwo  przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku  mających  na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego;                                                                                                                                                  

8)osoby prawne, których  urzędującego członka organu zarządzającego  prawomocnie 

skazano  za  przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o udzieleni zamówienia, 

przestępstwo  przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku  mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;                               

9)podmioty zbiorowe, wobec których są orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny  zabronione pod 

groźbą kary;                                                                                                                                                                 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano  za  

przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r., o  

skutkach powierzania wykonywania pracy  cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom  

na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U poz.769 )-prze okres  1 roku od dnia  

uprawomocnienia się wyroku;                                                                                                                           

11)wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką  

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną , których odpowiednio wspólnika, partnera, 



członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego  członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012r., o  skutkach powierzania wykonywania pracy  cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom  na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U poz.769 )-prze okres                          

1 roku od dnia  uprawomocnienia się wyroku;                                                                                                

12)Z postępowania  o udzielenie  zamówienia  wyklucza się również Wykonawców, którzy:                      

-wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania lub 

posługiwali się w  celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi a dokonywaniu tych 

czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu  nie utrudni uczciwej 

konkurencji                                                                                                                                                            

- nie wnieśli wadium                                                                                                                                                                

-złożyli nieprawdziwe  informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania                                                                                                                                   

-nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

Oświadczam, że  nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie   niniejszego 

zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2  ustawy Pzp.     

                                                                                                               

 

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

          ( Miejscowość, data )                                                               (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

                                                                           

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

             

              Pieczęć Wykonawcy 

 

 

WYKAZ  WYKONYWANYCH   ROBÓT  BUDOWLANYCH 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego   na zadanie pn: 

„ Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

miejscowości Księża Wólka” 

Przedstawiam wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych 

podobnych jak  w przedmiocie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest 

krótszy- z tego okresu, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz 

załączam dowody dotyczące najważniejszych robót, określające , czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlane i prawidłowo ukończone. 

L.p. Odbiorca Wartość Przedmiot wykonanej 
roboty 

Data i miejsce 
wykonania 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

 

Do wykazu należy dołączyć  poświadczenia lub referencje. 

 

 

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

          ( Miejscowość, data )                                                               (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 



Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

WZÓR  UMOWY 

Zawarta  w dniu  …………………………………………….. pomiędzy Gminą Pęczniew, z siedzibą 99-235 

Pęczniew ul. Główna 10/12 NIP 8281359612 REGON 730934393 tel/fax (43)6781519 

reprezentowaną przez Marcina Janiaka Wójta Gminy Pęczniew, zwanym dalej w treści 

umowy Zamawiającym a firmą ……………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowana  w …………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP ………………………………………………… REGON …………………………………… reprezentowaną  przez 

………………………………………………………………….., zwaną  w dalszej części umowy Wykonawcą o 

następującej treści: 

§ 1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn:  „Przebudowa 

polegająca  na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości  Księża 

Wólka” zgodnie z dokumentacją techniczną i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

§ 2.1. Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu umowy w terminie do                                 

30 września 2013r.                                                                                                                                                 

2.Na wniosek Wykonawcy zamawiający może zgodzić się  na przedłużenie terminu 

wykonania  przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miała 

wpływ na wykonanie zamówienia w przypadku:                                                                                            

1)wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót                                                                                

2)szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do 

przewidzenia                                                                                                                                                          

3) działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania  zamówienia                                                                                                    

3. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku konieczności  wykonania  robót 

dodatkowych niezbędnych do właściwego wykonania  przedmiotu umowy, a który nie można 

było przewidzieć w  dniu zawarcia umowy.                                                                                                        

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót na piśmie najpóźniej w 

terminie określonym  w pkt.1. 

§ 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie nie dłuższy  niż 10 dni od 

dnia podpisania umowy wraz z  kompletem dokumentacji  projektowej i innymi 

dokumentami niezbędnymi do prowadzenie budowy. 

§ 4.1.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …………………………………………………… 

nr uprawnień…………………………                                                                                                                           

2. Wykonawca zobowiązuje się  strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także  

zapewnić warunki bezpieczeństwa.                                                                                                                 

3. W czasie realizacji robót  Wykonawca wykona oznakowanie terenu budowy, będzie 

utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i w razie 



potrzeby uzyska decyzję   na zajęcie pasa ruch drogowego od właściwego  zarządcy drogi na 

swój koszt.                                                                                                                                                          

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren    budowy pracownikom 

państwowego nadzoru budowlanego.                                                                                                            

5. Po zakończeniu robót Wykonawca  zobowiązany jest   do uporządkowania terenu budowy 

i  przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym datą odbioru robót.                                            

6.Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w okresie od rozpoczęcia budowy do przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi od ryzyk budowlanych oraz  

od odpowiedzialności cywilnej.                                                                                                                     

7. Wykonawca obowiązany jest okazać  Zamawiającemu  na jego żądanie właściwe polisy 

ubezpieczeniowe.                                                                                                                                                          

8. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy  podwykonawcy, 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność  za roboty wykonane 

przez  podwykonawcę oraz za wszelkie rozliczenia finansowe z podwykonawcami.                                   

9.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia  robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

warunkami technicznymi wykonywania robót, Prawem budowlany, przepisami bhp i ppoż. 

10. Na materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest 

posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikat   zgodności                             

z Polską Normą lub aprobatą techniczną.                                                                                                     

11.Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do prawidłowego wytyczenia geodezyjnego 

budowy, sporządzonej inwentaryzacji powykonawczej. 

§ 6.1.Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia zgodnie z SIWZ oraz wybraną 

ofertą będzie wynagrodzenie kosztorysowe.                                                                                                            

2. Wynagrodzenie  wyraża się kwotą  brutto ……………………………  zł                                                                           

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

w tym podatek VAT    ………….. %     …………………………………………………                                               

3.Wynagrodzenie  to obejmuje pełny zakres robót  zawartych w dokumentacji.                                                       

4.Wynagrodzenie  może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.  

§ 7. 1.Wypłata wynagrodzenia  określonego w § 6 niniejszej umowy  nastąpi w terminie do                

30 dni od daty doręczenia faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego, przelewem na 

wskazane  przez Wykonawcę konto bankowe podane na fakturze.                                                           

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po odebraniu robót, z których zostanie sporządzony 

protokół do którego Wykonawca dołączy  dokumentację powykonawczą, stosowne 

oświadczenia i  certyfikaty oraz pisemną gwarancję na wykonane roboty.                                                    

3.Jeżeli w toku czynności  odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może  

odmówić odbioru, do czasu usunięcia wad. Usunięcie wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego  nie powoduje zmiany terminu odbioru końcowego skutkującej naliczaniem 

kar za zwłokę.                                                                                                                                                                   



§ 8. 1. Strony postanawiają, że  obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary 

umowne.                                                                                                                                                      

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:                                                  

1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:                                                                                           

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu  umowy w terminie określonym  w § 2 umowy 0,1% 

wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki                               

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 20% wynagrodzenia 

wskazanego w § 6 niniejszej umowy.                                                                                                               

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy   kary umowne:                                                                                              

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn  nie leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20% wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej umowy z wyłączeniem przypadków 

określonych w  § 9 niniejszej umowy.   

§ 9. Oprócz wypadków wymienionych w treści umowy a wynikających  z Kodeksu Cywilnego 

stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:                         

1. W razie wystąpienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że  wykonanie umowy nie 

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

2.Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy                                                            

3. Wykonawca nie rozpoczął  robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich  

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.                                                                           

4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności gdy  

Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.                                                                                          

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnieni.                                                                                        

§ 10.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty ………………………. 

miesięcznej gwarancji od daty odbioru robót bez wad.                                                                                                                

2. Warunki gwarancji i rękojmi zostały określone w Karcie gwarancyjnej stanowiącej 

załącznik do niniejszej umowy. 

§ 11.1.Własciwym do rozpoznania sporów wynikających  z niniejszej umowy jest sad 

właściwy dla Zamawiającego.                                                                                                                                                   

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego.                                                                              

3. Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach , dwa dla Zamawiającego, 

jeden  dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                             WYKONAWCA 

 

 



Załącznik do  umowy 

KARTA  GWARANCYJNA 

Do umowy nr ……………….  z dnia …………………………… zawartą z Gminą Pęczniew  na 

wykonanie zadania pn: „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka” 

WARUMKI  GWARANCJI  I REKOJMI  

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, dotyczące obiektu Gwarant zobowiązany jest 

załatwić w  następujących 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 przez 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 gwarancja Zamawiający nie mógł z niego korzystać.                                   

9.Nie podlegają uprawnieniom z tytułu  gwarancji jakości wad 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. Wykonawca, niezależnie  od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność                        

z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego.                                                                                         

11.Strony ustalają, że okres rękojmi zostaje określony na 6 miesięcy ponad okres 

wyznaczonej gwarancji. 

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

( Miejscowość, data )                                                                                                                       ( Podpis i pieczęć  gwaranta ) 
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          Pieczęć Wykonawcy 

                           Zamawiający                                                                                                                           

Gmina Pęczniew                                                                                                                           
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WYKAZ PODWYKONAWCÓW PRZEWIDZIANYCH DO ZATRUDNIENIA                                                    

PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

W celu wykonania   zadania pn: „ Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka”  zamierzamy zatrudnić następujących 

podwykonawców: 

L.p. Nazwa i adres podwykonawcy Część przedmiotu zamówienia, których wykonanie 
zostanie powierzone podwykonawcy 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

Podwykonawcy powinni załączyć oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Pzp o uprawnieniu do udzielania 

zamówienia oraz z art.24 ust 1 i   ust.2 ustawy Pzp  o niewykluczeniu z postępowania wraz z dokumentami 

potwierdzającymi, że osoby , które są przewidziane do kierowania robotami branżowymi posiadają wymagane 

uprawnienia. 

 

 

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

          ( Miejscowość, data )                                                               (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
 
 

 
      Pieczątka Wykonawcy 

 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ                                     

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Składając ofertę w postępowaniu  o udzielenie zamówienia  publicznego na zadania pn:                    

„ Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w 

miejscowości Księża Wólka” 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: 

nie należy do grupy kapitałowej* 

lub 

należy do grupy kapitałowej*                                                                                                        
*Niewłaściwe skreślić 

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

          ( Miejscowość, data )                                                               (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wypełnić poniższą tabelę  

( Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ), w razie braku przynależności do grupy 

kapitałowej należy tabelę przekreślić.                                                                                                                                        

Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007r ., o ochronie konkurencji i  konsumentów            

( Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn.zm )- rozumie się prze to wszystkich przedsiębiorców, którzy  są 

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również                            

tego przedsiębiorcę 

L.p. Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

  

 

  

 

  

 

 

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

          ( Miejscowość, data )                                                               (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Zamawiający                                                                                                                           

Gmina Pęczniew                                                                                                               

ul.Główna 10/12                                                                            

99-235 Pęczniew 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 

 

Ja ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

niżej podpisany niniejszym potwierdzam oddanie  do dyspozycji firmie: 

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

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

swoich zasobów, umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia na okres korzystania z nich 

podczas realizacji zamówienia pn: „ Przebudowa polegająca na modernizacji drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka”.                                        

Zobowiązanie zgodne z art.26 ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień 

publicznych ( t.j. Dz.U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm ) 

 

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

                                                                                                                    ( Pieczęć i podpis osoby składającej zobowiązanie ) 

 

………………………………………………………………….. 

                            ( Podpis Wykonawcy ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

Kosztorys ofertowy 

         

Lp. Podstawa 

wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Ilość J.m. Cena 

jedn. 

Wartość Vat 23% Razem 

                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1   Roboty pomiarowe             

1 

KNNR 1 

0111-010-

043 

Roboty pomiarowe przy liniowych 

robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w 

terenie równinnym 

0.045 km         

    Razem:             

2   Zdjęcie warstwy humusu             

2 

KNNR 1 

0113-010-

050 

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej 

(humusu) za pomocą spycharek. Grubość 

warstwy do 15 cm odwóz humusu na 

odległość do 2 km 

229.00 m2         

    Razem:             

3   Rozbiórki             

3 
KNR 2-31 

0816-03-040 

Rozebranie przepustów rurowych. Rury 

betonowe o średnicy 60 cm 
9.00 m         

4 

KNNR 5 

0721-010-

040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas 

mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 

cm 

31.00 m         

5 

KNNR 5 

0721-020-

040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas 

mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 

cm głębokości cięcia-za dalszy 1 cm 

31.00 m         

6 

KNNR 6 

0801-060-

050 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 

betonu o grubości 20 cm 10.00 m2         

7 

KNR 4-01 

0108-11-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1 km 

2.00 m3         

    Razem:             

4   Roboty ziemne             



8 

KNNR 1 

0202-08010-

060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z 

transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 2 

km. Grunt kat. III-IV 

348.00 m3         

    Razem:             

5   Podbudowa              

9 

KNNR 6 

0103-010-

050 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii 

II-IV 

278.00 m2         

10 

KNNR 6 

0106-060-

050 

Mechaniczne zagęszczanie piaskiem 

warstw odcinających, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15 cm 

225.00 m2         

11 

KNNR 6 

0113-060-

050 

Górna warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm 

182.00 m2         

12 

KNNR 6 

0113-050-

050 

Górna warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15 cm 

43.00 m2         

13 

KNNR 6 

0113-060-

050 

Górna warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm 

60.00 m2         

    Razem:             

6   Podbudowa z betonu asfaltowego             

14 

KNNR 6 

0308-01030-

050 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

asfaltowych standard II, podbudowa z 

betonu asfaltowego, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 7 cm. Transport mieszanki 

samochodem samowyład.5-10t 

182.00 m2         

    Razem:             

7   Warstwa wiążąca             

15 

KNNR 6 

0308-01030-

050 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. 

Transport mieszanki samochodem 

samowyład.5-10t 

182.00 m2         

    Razem:             

8   Nawierzchnia bitumiczna             

16 

KNNR 6 

1005-040-

050 

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 

drogowych nieulepszonych 264.00 m2         

17 
KNNR 6 

1005-070-

Skropienie nawierzchni drogowych 

niebitumicznych emulsją asfaltową. 
264.00 m2         



050 

18 

KNNR 6 

0309-02030-

050 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

asfaltowych standard II, warstwa 

ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 

cm. Transport mieszanki samochodem 

samowyład.5-10 t 

264.00 m2         

    Razem:             

9   Pobocza             

19 

KNNR 6 

0202-070-

050 

Górna warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm 

68.00 m2         

    Razem:             

10   Zjazdy do posesji              

20 

KNNR 6 

0101-090-

050 

Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 

30 cm, na całej szerokości jezdni i 

chodników, w gruntach kategorii III-IV 
19.00 m2         

21 

KNNR 6 

0103-020-

050 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii 

V-VI 

19.00 m2         

22 

KNNR 6 

0106-050-

050 

Mechaniczne zagęszczanie piaskiem 

warstw odcinających, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15 cm 

19.00 m2         

23 

KNNR 6 

0113-050-

050 

Górna warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm 

19.00 m2         

    Razem:             

11   Przepust             

24 

KNNR 1 

0212-02010-

060 

Wykopy jamiste wykonywane na odkład 

koparkami podsiębiernymi o pojemności 

łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00 

m. Grunt kategorii III z odwozem na odl. 2 

km 

56.00 m3         

25 

KNNR 4 

1410-030-

060 

Podłoża betonowe o grubości 20 cm  

2.40 m3         

26 

KNNR 4 

1009-150-

040 

Rurociągi z rur polietylenowych PE lub 

PEHD o średnicy zewnętrznej 500 mm 24.00 m         

27 

KNR 2-33 

0210-02-060 

Betonowanie przy użyciu pompy na 

samochodzie. Stopy płyty i ławy 

fundamentowe pod ścianki czołowe 

1.30 m3         



28 

KNR 2-33 

0606-0101-

060 

Obudowy wlotów /wylotów/ 

prefabrykowanych przepustów 

żelbetowych drogowych rurowych z 

zagruntowaniem emulsją asfaltową 

1.30 m3         

29 

KNNR 1 

0512-02010-

050 

Umocnienie skarp i dna rowu płytami 

chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

12.00 m2         

30 

Wacetob 4-

01 0105-02-

060 

Zasypanie wykopów piaskiem, z 

przerzutem na odległość do 3 m i ubiciem 

warstwami co 15 cm w gruncie kategorii 

III-piasek z dowozu. 

56.00 m3         

    Razem:             

12   Rowy             

31 

KNNR 1 

0202-040-

060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z 

transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 5 t na odl. do 2 

km. Grunt kat .III 

60.00 m3         

    Razem:             

13   Oznakowanie             

32 

KNNR 6 

0702-010-

020 

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur 

stalowych o średnicy 50 mm 4.00 szt         

33 

KNNR 6 

0702-040-

020 

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, 

nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o 

powierzchni do 0,3 m2 

4.00 szt         

34 

KNNR 6 

0705-050-

050 

Oznakowanie poziome jezdni farbą 

chlorokauczukową, linie na 

skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, 

malowane ręcznie 

10.60 m2         

    Razem:             

14   Krawężniki              

35 

KNR 2-31 

0401-08-040 

Rowki pod krawężniki i ławy 

krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm. 

Kategoria gruntu III-IV 

15.00 m         

36 
KNR 2-31 

0402-04-060 

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 
1.30 m3         

37 

KNNR 6 

0401-030-

040 

Krawężniki betonowe bez ław, wystające o 

wymiarach 15x30 cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej 

15.00 m         

    Razem:             

15   Umocnienie rowu kostką brukową             



38 

KNNR 6 

0113-050-

050 

Górna warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm 

8.00 m2         

39 

KNNR 6 

0502-03010-

050 

Chodniki z kostki brukowej betonowej 

grubości 8 cm, kolorowej, układane na 

podsypce cementowo-piaskowej spoiny 

wypełniane piaskiem 

8.00 m2         

    Razem:             

    Razem kosztorys:             

    VAT:           

    OGÓŁEM:           
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WZÓR  WYKAZU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE 

Składając ofertę w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „ Przebudowa 

polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża 

Wólka” oświadczamy, że  w/w zamówienie  będą wykonywały następujące osoby: 

L.p. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych 
czynności oraz prawo           
do ich dysponowania 
(np: umowa o pracę, 
umowa zlecenie) 

Data  uzyskania               
i numer 
uprawnień                             
i podanie 
wynikających                      
z nich 
specjalności 

Podać nazwę, 
adres i telefon 
izby, do której 
należy 
wymieniona 
osoba  

  
 
 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

                                         

Jeżeli   Wykonawca polega na pracownikach innych podmiotów należy do powyższego wykazu 

dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykazanych osób na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

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

          ( Miejscowość, data )                                                               (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


