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Dr.271.4.2015

Boćki dnia 11.05.2015r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
GMINA BOĆKI ,17-111 Boćki , woj. podlaskie
ul. Plac Armii Krajowej 3
tel. 85 731 96 20
fax: 85 731 96 12
e-mail: ug@gminabocki.pl
strona internetowa: www.bip.gminabocki.pl
zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM ,zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r.poz 907, z późn. zm.)
Rozdział II.TRYB POSTĘPOWANIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2013r.poz 907, z późn. zm.)
Rozdział III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Remont odcinków dróg, polegający na wbudowaniu 5100 m3 żwiru w drogi o
nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego w 2015r
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest: remont odcinków dróg, polegający na wbudowaniu
5100 m3 żwiru Wykonawcy w 2015r w drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego
położonych na terenie sołectw ( Boćki I. Boćki II, Boćki III, Kol. Boćki, Bodaczki, Bystre,
Dubno, Hawryłki, Nurzec, Olszewo, Sasiny, Solniki, Starowieś, Szumki, Śnieżki, Torule,
Wandalin, Wojtki, Siekluki). Zamawiający wyznaczy odcinek drogi do remontu, określi ilość
żwiru do wbudowania. Wykonawca równiarką wyrówna dany odcinek, nawiezie warstwę
żwiru i wyrówna równiarką. W cenę jednostkową wbudowania 1 m3 żwiru należy
wkalkulować koszt: materiału, załadunku, transportu, równania, oznakowania, zabezpieczenia
placu robót.
2. Wykonawca zapewnia materiał , sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia
we własnym zakresie i na swój koszt. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami
oraz przy zachowaniu przepisów BHP.
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia stosując wyroby budowlane własne
(zakupione przez siebie), dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania lub
jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane .
.
4.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego
kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych zamówieniem, na podstawie
sporządzonego we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami projektu
organizacji ruchu ( na czas prowadzonych robót)
5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.
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Rozdział IV. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 8 do SIWZ i/lub Zamawiający żąda podania przez
Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca
powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust, 1 Pzp.
3.W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia wykona on
samodzielnie.
4. Zamawiający nie przewiduje :
1) zawarcia umów ramowych;
2) udzielenia zamówień uzupełniających;
3) składania ofert wariantowych;
4) akcji elektronicznej;
5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski;
6) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
7) wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 Pzp.
5. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy P z p przewiduje możliwość wprowadzenia
zmian do treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego w zakresie następującym:
1) zmiana podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w wypadku , kiedy
Wykonawca określił go co do tożsamości w ofercie;
2) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w sytuacji
gdy Wykonawca na etapie składania oferty wykazał podwykonawcę na którego zasoby
powołał się na zasadach określonych w art.26 ust.2b Pzp, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art.22 ust.1 Pzp. W takiej sytuacji
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału winno być wykazane
na :
a) dzień składania ofert w postępowaniu lub
b) dzień złożenia propozycji dokonania takiej zmiany ( do wyboru przez Wykonawcę).
Sposób dokumentowania wymagań pozwalających wykazać ich spełnienie musi być zgodny z
wymaganiami SIWZ;
3) zmiany zakresu podwykonawstwa;
4) zmiany terminu rozpoczęcia prac i/lub zakończenia, jeżeli z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego ich rozpoczęcie lub zakończenie w wyznaczonym terminie było niemożliwe;
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie
terminie,
b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie
prac budowlanych lub spełnienia wymogów technologicznych, udokumentowanych: klęski
żywiołowe,
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6) Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy w zakresie 4-5,będzie potwierdzenie
powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół
konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) . Zmiany, o których mowa powinny być
uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie realizacji robót.
Zmiany, jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej ( aneks) oraz pisemnego
wniosku jednej ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.
Rozdział V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ OKRES GWARANCJI I
RĘKOJMI
1. Zamówienie publiczne będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
30 listopada 2015 roku
2. Termin realizacji zadań w poszczególnych sołectwach ustalany będzie z Wykonawcą
sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2015 roku. Za moment zakończenia
realizacji zadania w danym sołectwie uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru
wykonanych robót.
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 6 miesięcy okresu gwarancji i rękojmi
na zrealizowane zadanie w sołectwie, licząc od daty protokolarnego odbioru robót.
2)Wymagania dotyczące gwarancji:
1) Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w
terminie 3 dni od zgłoszenia.
2) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej
okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.
Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – warunek zostanie spełniony
na podstawie:
a) złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 Pzp;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie – warunek zostanie spełniony na podstawie:
a) złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 Pzp;
b) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie robot budowlane w zakresie
budowy, przebudowy, remontu, dróg o wartości nie niższej niż 80 tys. zł. – każda z nich
oraz wykaże ,że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – warunek zostanie spełniony na podstawie:
a)Zamawiający uzna warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej : 1 równiarką
samobieżną i dwoma samochodami o ładowności nie mniejszej niż 11 ton – załącznik
nr 5
b) osobami - złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 Pzp;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
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zamówienia – warunek zostanie spełniony na podstawie:
a) złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 Pzp.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia (zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy) w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty oraz przedłoży wykaz tych
podmiotów.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego warunki określone w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2, 3, 4 zostaną spełnione jeśli
spełnia je chociażby jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
lub spełniają je wspólnie.
4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału określone w Rozdziale
VI, jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VII.
5. Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie treści przedstawionych
dokumentów i oświadczeń wyszczególnionych w Rozdziale VII, na zasadzie „spełnia”
lub „nie spełnia” wymaganych warunków określonych w Rozdziale VI. Wykonawcy, którzy
nie spełnią wymaganych warunków lub nie wykażą spełnienia warunków udziału zostaną
wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Pzp, a ich oferty zostaną uznane
za odrzucone, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy.
Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć w ofercie
Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art.22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– załącznik nr 2 do SIWZ .
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykonanie co najmniej dwóch robot
budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, remontu, dróg o wartości nie niższej niż
80 tys. zł. – każda z nich oraz wykaże ,że roboty te zostały wykonane w sposób należyty,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4 do
SIWZ
UWAGA: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane ( poz.231) w zakresie dowodów dopuszcza się stosowanie
dokumentów potwierdzających wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i ich prawidłowe ukończenie wydanych na podstawie przepisów obowiązujących
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej : 1 równiarką
samobieżną i dwoma samochodami o ładowności nie mniejszej niż 11 ton. Wykaz sprzętu
i środków transportu którymi dysponuję lub będzie dysponował przy realizacji przedmiotu
zamówienia -załącznik nr 5 do SIWZ
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W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z potencjału technicznego do wykonania
zamówienia innego podmiotu, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego
podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia- załącznik nr 6
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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.
5)listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów
ustawy dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz.
331, z późn. zm. ), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej –
załącznik nr 7 do SIWZ
3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z
prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w miejscu siedziby lub zamieszkania wykonawcy nie wydaje się dokumentów, o
których mowa wyżej, wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie w którym
wskazuje osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie
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dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych
walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP
ogłoszony i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych
finansowych.
Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie: na adres Zamawiającego: Urząd Gminy
Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki w godz.: poniedziałek – piątek 8,00 – 16,00.
lub za pośrednictwem faksu na numer 85 731 96 12; drogą elektroniczną na adres
e-mail: p.szymczuk@gminabocki.pl
2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest :
1) Piotr Szymczuk – inspektor w Urzędzie Gminy Boćki, tel. 85 731 96 22, pok.18, e-mail:
p.szymczuk@gminabocki.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
zgodnie art. 38 ust.1 pkt. 3 ustawy, udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert , pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła
zapytania i zamieści na stronie internetowej:
www.bip.gminabocki.pl
Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium.
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 4 000,00 zł ( cztery tysiące złoty), które
należy wnieść w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień
publicznych przed terminem składania ofert a dowód wniesienia wadium należy załączyć do
oferty.
2. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Brańsku Oddział w Boćkach
18 8063 0001 0050 0500 2004 0048
Wadium na : Remont odcinków dróg, polegający na wbudowaniu 5100 m3 żwiru w
drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego w 2015r
3. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w
oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
4. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostaje odrzucona.
5. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień
publicznych
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie ,o którym mowa w art.26 ust.3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.,25 ust.1,lub pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5, lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazili zgody na poprawienie
omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca , którego oferta
została wybrana:
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1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
Rozdział X. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę , wraz z wymaganymi dokumentami ,
wg załączonych formularzy :
1) formularz ofertowy – zał. Nr 1 do SIWZ
3) pełnomocnictwo- w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy
oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy,
4) oświadczenia i dokumenty ,o których mowa w VI ,VII SIWZ
5) dowód wniesienia wadium w wysokości 4000,00 zł PLN
2. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści SIWZ
3. Oferta ma być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty,
4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty , o ile upoważnienie
nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie ( pełnomocnictwo)
powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów na zasadach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopię dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez wykonawcę lub te podmioty.
6. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę ( podpisuje osoba
upoważniona do podpisywania oferty). Nie dotyczy to dokumentów , o których mowa w
Rozdz. VI pkt 3 SIWZ, które powinny być złożone w formie pisemnej , zgodnie z art.26
ust.2b ustawy , tj. w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. Dokumenty
sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczone przez Wykonawcę.
7. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być
ponumerowana kolejnymi numerami , a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób
trwały.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
9. Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy i opisanej jak
niżej:
Urząd Gminy Boćki ,17-111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3
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OFERTA W POSTĘPOWANIU NA: Remont odcinków dróg, polegający na
wbudowaniu 5100 m3 żwiru w drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego w
2015r
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem ,że Zamawiający otrzyma informację o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty przed upływem terminu składania ofert. „ Zmiana „ lub „Wycofanie” musi być złożone
wg takich samych zasad jak składania ofert. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona
napisem „Zmiana „ lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić
jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie terminu składania ofert.
11. Oferty, oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne w trybie
art.96 ust.3 ustawy, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę
zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Informacje
zastrzeżone powinny być w sposób trwały oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
13. Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne (dotyczy wspólników
spółki cywilnej oraz konsorcjum). W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego( pełnomocnictwo
należy dołączyć do oferty),
2) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez
mocodawcę(osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną),
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant , pozostałych – pełnomocnikiem,
4) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w
miejscu „ nazwa i adres Wykonawcy” należy wypełnić dane dotyczące Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie,
6) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy , którego oferta zostanie wybrana ,przed
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
podmiotów występujących wspólnie
Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Gminy Boćki, 17-111 Boćki,
ul. Plac Armii Krajowej 3, sekretariat, do dnia 02 czerwca 2015r do godz.1000
Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazanego jw. nie jest równoznaczne ze złożeniem
oferty w sposób skuteczny. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną
zwrócone bez otwierania.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Gminy Boćki, 17-111 Boćki,
ul. Plac Armii Krajowej 3, sala konferencyjna, dnia 02 czerwca 2015r o godz.1010
Otwarcie ofert jest jawne.
3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.
4. Informacje o których mowa w pkt. 3 doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni na
sesji otwarcia ofert, na ich wniosek.
Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać, zgodnie z art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. -Kodeks
cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
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2. Podana w ofercie cena jednostkowa za wbudowanie 1 m 3 żwiru , musi być wyrażona w
złotych polskich netto i brutto oraz uwzględniać należny podatek VAT. Cena musi
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia . W cenę jednostkową wbudowania 1m3 żwiru należy wkalkulować
koszt:( transportu, materiału, załadunku , równania). Cena powinna uwzględnić koszty :*
uporządkowanie terenu, dozoru obiektu w trakcie realizacji zamówienia,* koszt odszkodowań
z tytułu zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zadania, * koszt oznakowania i
zabezpieczenia placu robót.
3. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie zauważone
błędy, pomyłki zawarte w SIWZ
5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę jednostkową brutto wbudowania 1 m3
żwiru ,określoną w formularzu ofertowym .
Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem (wagami):
1)Cena ofertowa( brutto) wbudowania 1 m3 żwiru – znaczenie 95 pkt
2)Okres gwarancji – waga 5 pkt
2 Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria i przyznaną w
toku oceny punktację tj. końcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert
obliczona zostanie według wzoru:
Lp=C+G
gdzie:
Lp –łączna liczba punktów przyznana ofercie
C–liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Cena”
G–liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Okres gwarancji”
Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Kryterium „Cena”
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty podana przez Wykonawcę w
„Formularzu oferty”. Maksymalną ilość punktów tj. 95 pkt. otrzyma Wykonawca, który
zaproponuje najniższą cenę wbudowania 1 m 3 żwiru. Ilość punktów w tym kryterium
wyliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, według zasady matematycznej, iż wartość poniżej 5 zaokrągla się w dół, od 5 i
wyżej w górę:
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C = Cn /Co x 95 pkt
gdzie:
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena” za wbudowanie 1m3 żwiru
Cn – najniższa cena ( brutto) wbudowania 1m3 żwiru
Co –cena (brutto) wbudowania 1m3 żwiru ocenianej oferty
2. Kryterium „okres gwarancji” G ( max 5 pkt)
W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji i rękojmi podany przez
Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Ofercie zostaną przyznane punkty
w zależności od długości podanego przez Wykonawcę okresu gwarancji (w miesiącach)
według następujących zasad:
a ) Zaoferowanie okresu gwarancji 6 miesięcy – 0 pkt.
b) Zaoferowanie okresu gwarancji 12 miesięcy – 2 pkt.
c) Zaoferowanie okresu gwarancji 24 miesięcy – 5 pkt.
Oferent, który nie poda w ofercie okresu gwarancji, oferta zostanie odrzucona zgodnie z
art.89 ust.1pkt 2 ustawy Pzp
3. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskana łączna ilością punktów
w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączna ilość punktów
zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
uzyskaną łączną ilością punktów.
Rozdział XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którym upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Informacja o wyborze oferty przesłana do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako
najkorzystniejszą zawierać będzie poza danymi, określonymi w ust. 1, miejsce i termin
zawarcia umowy.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału, Zamawiający
zamieszcza niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli
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zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny
sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem wymienionego terminu jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego:
1) została złożona tylko jedna oferta;
2) nie odrzucono żadnej oferty;
3) nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
5. W wypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia
umowy, zastosowanie mieć będzie przepis art. 94 ust. 3 Ustawy.
Rozdział XVI. Wymagania dotyczące Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane
Rozdział XVII. Ogólne warunki umowy.
Treść ogólnych warunków umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, będący jej integralną
Częścią SIWZ.
Rozdział XVIII. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez
Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio
zastrzeżeń lub sprzeciwu, zostały określone w treść ogólnych warunków umowy
stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ.
Rozdział XIX. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie
podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.
Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi
przedkładania Zamawiającemu, zostały zawarte w treść ogólnych warunków umowy
stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ.
Rozdział XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki prawne przewidziane w Dziale VI
Ustawy (art. 179 – 198 Pzp).
2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy przysługuje odwołanie
do Prezesa Izby. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli nie zawiera braków
formalnych i uiszczono wpis, o którym mowa w art. 187 Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w formie faksu, albo w terminie
10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż faksem.
5. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ odwołanie wnosi
się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
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Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego
Zamawiający w tym przypadku może przedłużyć termin składania ofert. W przypadku
wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia,
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w tak sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Uznaje się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu. W przypadku przesłania
odwołania faksem należy niezwłocznie potwierdzić jego wniesienie pisemnie w formie
oryginału kopii lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu (art. 198 Pzp).
10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołana poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania
zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców w formie pisemnej lub faksem
(po przesłaniu faksem Zamawiający niezwłocznie przesyła oryginał informacji) bądź
jeżeli powyższe dotyczy opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza na stronie internetowej: www.bip.gminabocki.pl
WÓJT GMINY
Załączniki do SIWZ:
Nr 1 - Formularz ofertowy;
Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Nr 4 – Wykaz robót;
Nr 5 – Wykaz sprzętu i środków transportu ;
Nr 6 – Zobowiązania innych podmiotów;
Nr 7 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej;
Nr 8 – Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
Nr 9 - Ogólne warunki umowy;
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Załącznik nr 1
Dr.271.4.2015

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

………………………………………..

pieczęć firmowa

/ miejscowośd i data /

Nazwa Wykonawcy………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………..
Nr tel.………………

Nr faksu …………………………… e-mail……………………… ………………………….
OFERTA

PRZETARGOWA

Do
GMINY BOĆKI

ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą na: Remont odcinków dróg, polegający
na wbudowaniu 5100 m3 żwiru w drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego w
2015r , położonych na terenie sołectw ( Boćki I. Boćki II, Boćki III, Kol. Boćki, Bodaczki,
Bystre, Dubno, Hawryłki, Nurzec, Olszewo, Sasiny, Solniki, Starowieś, Szumki, Śnieżki,
Torule, Wandalin, Wojtki, Siekluki)
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za :
Cenę ofertową ( netto) wbudowania 1 m3 żwiru : ......................zł.
(słownie: ...............................................................zł. )
+ podatek VAT ……… % , kwota podatku VAT ......................... zł.
Cena ofertowa ( brutto) wbudowania 1 m 3 żwiru : ......................zł.
(słownie ........................................................ zł.)
( w cenę 1 m3 żwiru wkalkulowano koszt: materiału, załadunki, równania, zabezpieczenia
placu robót)
1.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy z materiałów własnych w terminach i
miejscach ustalonych przez Zamawiającego, od dnia podpisania umowy do dnia…………
2.Oświadczamy, że na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy …….
miesięcy okresu gwarancji i rękojmi, co jest zgodne z warunkami podanymi w SIWZ
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3.Oświadczany,że zapoznaliśmy się ze SIWZ (w tym z ogólnymi warunkami umowy) i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń .
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6.Roboty stanowiące przedmiot zamówienia :
a/ wykonamy sami***………………….
b/ powierzymy podwykonawcom w części dotyczącej***……………………………………
……………………………………………………………………………………………….
7. W przypadku przyznania nam zamówienia , zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
8.W treści oferty zastrzegamy jako niejawne następujące dokumenty zawierające informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oznaczone klauzulą
„TAJNE”:......................................................................................................................................
..............................
9. Do oferty załączmy dowód wniesionego wadium w wysokości………….. zł w formie:
……………………………………….. .
Wskazujemy nr konta dla ewentualnego zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu:
………………………………………………………………………………...........…........…………….
(wypełnia wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza)

10.Oferta wraz z oświadczeniami, dokumentami została złożona na …… stronach, kolejno
ponumerowanych od 1 do nr……………….
11. Oświadczamy, że nie wniesiemy roszczeń w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia
przedstawionej ilości żwiru do wbudowania w 2015r
11. Do oferty dołączam następujące
dokumenty: *

1/………………………………………….

2/…………………………………………………
3/……………………………………………….

.............................................
Podpis, pieczęd
osoby / osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub kopię, to muszą byd poświadczone za zgodnośd z oryginałem przez wykonawcę.
* niepotrzebne skreślid
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Załącznik nr 2
Dr.271.4.2015
.........................................................
pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont
odcinków dróg, polegający na wbudowaniu 5100 m3 żwiru w drogi o nawierzchni
żwirowej i z gruntu rodzimego w 2015r
stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
z póżn. zm.)
oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych
niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Miejscowość, .................................., dnia ...................................

...........................................................
Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczam/my*, że w zakresie spełnienia warunków, o których mowa wyżej jako
Wykonawca polegam/nie polegam* na innych podmiotach w zakresie:
- wiedzy i doświadczenia*
- potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia*
- zdolnościach finansowych*:
Wykaz innych podmiotów:
1. ………………………………..
2. ………………………………..
(w załączeniu do niniejszego oświadczenia przedstawiam pisemne zobowiązanie tych
podmiotów w formie treści zgodnej z Rozdziałem VI ust. 2 SIWZ).
Oświadczam, że w/w podmioty będą brał/ nie będą brały* udziału w realizacji części
zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3 Pzp.
............................., dnia ......................
.……....…………………
(podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej)*
* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3
Dr.271.4.2015
.........................................................
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
Remont odcinków dróg, polegający na wbudowaniu 5100 m3 żwiru w drogi o
nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego w 2015r
oświadczam(y), że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1, 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907, z późn. zm.).

Miejscowość, .................................., dnia ...................................

.........................................
Podpis Wykonawcy/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy



- niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4
Dr.271.4.2015
Wykaz robót budowlanych
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą: Remont odcinków dróg,
polegający na wbudowaniu 5100 m3 żwiru w drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu
rodzimego w 2015r
Nazwa i adres wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Lp.

Rodzaj robót i ich
lokalizacja
(nazwa zadania)

Zakres
rzeczowy
(przedmiot)

Całkowita
wartość robót w zł

Czas
realizacji
(początek i
koniec)

Nazwa
odbiorcy

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.

……………………………………………………………………….
(Podpis Wykonawcy/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik Nr 5
Dr.271.4.2015

.........................................................
pieczęć wykonawcy

WYKAZ

sprzętu i środków transportu , którymi dysponuję lub będzie dysponował przy realizacji
przedmiotu zamówienia: Remont odcinków dróg, polegający na wbudowaniu 5100 m3
żwiru w drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego w 2015r
Lp. Nazwa sprzętu
( marka , typ)

Ładowność ( żwiru )
ton

dysponuję sprzętem środkami transportu

będę dysponował od :

m3

....................................................................
………… dnia ……….........

Podpis Wykonawcy/ osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik Nr 6
Dr.271.4.2015

.........................................................
pieczęć wykonawcy
ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA WYKONAWCY DO
DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą : Remont odcinków dróg,
polegający na wbudowaniu 5100 m3 żwiru w drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu
rodzimego w 2015r
L.p.

Pełna nazwa podmiotu
oddającego do dyspozycji
niezbędne zasoby

Adres podmiotu

Numer
telefonu i
faksu

1.
Zobowiązuję (my) się do oddania na rzecz …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)

Do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(wymienić zasoby)

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(w przypadku oddania do dyspozycji zasobu wiedzy i doświadczenia, wskazać formę udziału podmiotu trzeciego
w realizacji zamówienia, np.: podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje, nadzór lub inne)

Miejscowość, .................................., dnia ...................................

...............................................................................
podpis osoby (ób) upoważnionej (nych)
do złożenia podpisu w imieniu podmiotu
oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby
................................................................................
podpis Wykonawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela
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Załącznik Nr 7
Dr.271.4.2015

.........................................................
pieczęć wykonawcy
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………..…………..
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………..
nr tel. ……………………… nr faks ………………..………e-mail …………..……………………..

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
/ LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPTAŁOWEJ*
Oświadczam/my, że należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi
zmianami).
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (wypełnić jeżeli Wykonawca
napisze w oświadczeniu, że należy do grupy kapitałowej):
1) …………………………………………………………….………………..
(nazwa podmiotu i adres)

2) …………………………………………………………….………………..
(nazwa podmiotu i adres)

3) …………………………………………………………….………………..
(nazwa podmiotu i adres)

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

grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;
przejęcie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę
uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają
wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. uprawnienia takie tworzą w szczególności: a)
dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu,
także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie
porozumień z innymi osobami, b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, c) członkowie
jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy
zależnego), d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym
zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, e) prawo do całego albo do części
mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą
(przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 8
Dr.271.4.2015
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………..…………..
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………..
nr tel. ……………………… nr faks ………………..………e-mail …………..……………………..
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCY
Oświadczam, że zamierzam powierzyć część zamówienia wykonaniu podwykonawcy/om*
w następującym zakresie (należy wypełnić jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcom).
……………………………………………………………………………..…………………………….
…………………………………….…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
............................., dnia ......................
.……....………………………………………..
(podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej)*
* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 9
Dr.271.4.2015

.
Ogólne warunki umowy

UMOWA NR /……../ 2015

W dniu………………… 2015 r w Urzędzie Gminy w Boćkach pomiędzy: Gminą Boćki z
siedzibą w Boćkach, 17 - 111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3 , NIP: 543-20-67-060 ,
Regon: 050659220 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wójta Gminy mgr Stanisław Derehajło
a …………………………………………………………………………………………
NIP:………………….. ; Regon: …………… zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowanym
przez: …………………………………………………………………………………….
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy Dr.271.4.2015 ,prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
została zawarta umowa o następującej treści:
§1

1. Zamawiający zleca,

a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.
Remont odcinków dróg, polegający na wbudowaniu 5100 m3 żwiru Wykonawcy w 2015r w
drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego położonych na terenie sołectw ( Boćki I.
Boćki II, Boćki III, Kol. Boćki, Bodaczki, Bystre, Dubno, Hawryłki, Nurzec, Olszewo,
Sasiny, Solniki, Starowieś, Szumki, Śnieżki, Torule, Wandalin, Wojtki, Siekluki)
w zakresie zgodnym z ofertą, uzgodnieniami, wyjaśnieniami SIWZ, postanowieniami
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy sprzętem będącym w jego
dyspozycji i z materiałów własnych.
3. Materiał powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
4. Wykonawca gwarantuje ,że podane ceny jednostkowe (netto) w kosztorysie ofertowym nie
ulegną zmianie.
5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi, sprzętem będącym w jego
dyspozycji.
6. Wykonawca wykona część zamówienia przy pomocy podwykonawcy ……………………
……………….w zakresie………………………………. . zgodnie z ofertą.
§2
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
Rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy, zakończenie robót do 30.11. 2015 r.
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2. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową ,będzie ustalany sukcesywnie z
wykonawcą
3. Termin realizacji robót zostanie przesunięty za zgodą stron :
a) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w
momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie
przedmiotu umowy w sposób należyty.
b) inne – niezależne od Wykonawcy okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć
w chwili zawierania umowy.
§3
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego , za
oznakowanie placu robót i za szkody powstałe w czasie trwania tego zabezpieczenia.
2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracowuje – projekty czasowej
organizacji ruchu
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy
podwykonawców i przyjmuję wobec nich funkcję koordynatora bez dodatkowego
wynagrodzenia.
§4
1. Wykonawca oświadcza, że na czas realizacji przedmiotu umowy jest ubezpieczony od:
-odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników
i osób trzecich .
- zniszczenia oraz innych zdarzeń losowych w odniesieniu do robót i obiektów , materiałów i
innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji zadania.
§5
Strony ustalają cenę ( brutto) zgodnie z ofertą Wykonawcy za wbudowanie 1 m3 żwiru w
wysokości……………… zł (słownie:…………………………………………………………
§6
Za wykonany przedmiot umowy w danym okresie Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ( brutto), po odbiorze wykonanych prac w danym sołectwie na podstawie
protokołu częściowego odbioru robót i wystawionej faktur przejściowej, przelewem na konto
Wykonawcy …………………………… , w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia faktury.
Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
§7
1. Zamawiający przewiduje zmniejszenie lub zwiększenie ilości żwiru do wbudowania
2. Zamawiający wyznacza Pana ………………….. do nadzoru nad realizacją zadań
3. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie Pana ………………………………..
§8
Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1) pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez
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podwykonawców,
2) Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania , uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu , jakby były to
działania , uchybienia i zaniedbania własne.
§9
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy zamierzający zawrzeć

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w umowie.
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni
roboczych, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których
mowa w ust. 3 wyżej.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni roboczych, uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wyłączenie, o którym mowa wyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 30 000,00 zł.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony , Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10. W przypadku zmian wprowadzanych do umowy o podwykonawstwo powyższe zapisy
stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego że Wykonawca realizuje warunki
umowy przy pomocy podwykonawców bez przestrzegania warunków określonych
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w ust. 1 – 10 wyżej (brak umowy o podwykonawstwo), Zamawiający wstrzyma realizację
umowy w części dotyczącej robót realizowanych przez tego podwykonawcę. Roboty
zostaną wstrzymane do czasu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia z którego winna
wynikać deklaracja, że w związku z zaistniałą sytuacją Wykonawca wykona tę część
robót w całości sam.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie 14 dni roboczych przed terminem
płatności faktury przez Zamawiającego, dowodów zapłaty zobowiązań wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią
składową wystawionej faktury. Dowodem zapłaty jest dokument uznania kwoty
należnego wynagrodzenia w rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wystawiony i podpisany przez bank. Dokument ten winien być dołączony do protokołu
końcowego odbioru robót.
2. W przypadku niedostarczenia dowodu, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zatrzyma
z danej należności Wykonawcy, kwotę w wysokości należności podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do czasu otrzymania tego dowodu. Fakt zatrzymania płatności
części należności dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia odsetek z tytułu odroczenia
terminu płatności do momentu dostarczenia dowodu zgodnie z ust.1.
3. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu
umowy powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez
Zamawiającego z powodów określonych w pkt. 2.
4. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane,
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowana przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4.
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
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takiej zapłaty.
9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11
Strony postanawiają odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach :
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego
w wysokości 5000,00 zł
b) za zwłokę wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie w wysokości 50,00 zł za
każdy dzień zwłoki
c) za zwłokę usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze robót w wysokości 50,00 zł za
każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
d) za zwłokę w zapłaceniu wynagrodzenia podwykonawcy w ustalonym terminie w
wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy w wysokości
5000,00 zł
b) za zwłokę w odbiorze wykonanych robót 50,00 zł za każdy dzień zwłoki po terminie
ustalonym na odbiór.
§ 12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy .
§ 13
Odbiór wykonanych robót w danym okresie :
1. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór wykonanych robót w ciągu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym
Wykonawcę.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru jest
nieukończony lub istnieją wady i usterki. Zamawiający wyznacza termin do ich usunięcia.
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5. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ,ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.
§ 14
1. Wykonawca udziela ……………… okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i
wbudowane materiały.
2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia
usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni, jeżeli
będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
.

§ 15

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy P z p przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian do
treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego w zakresie następującym:
1) zmiana podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w wypadku , kiedy
Wykonawca określił go co do tożsamości w ofercie;
2) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w sytuacji
gdy Wykonawca na etapie składania oferty wykazał podwykonawcę na którego zasoby
powołał się na zasadach określonych w art.26 ust.2b Pzp, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art.22 ust.1 Pzp. W takiej sytuacji
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału winno być wykazane
na :
a) dzień składania ofert w postępowaniu lub
b) dzień złożenia propozycji dokonania takiej zmiany ( do wyboru przez Wykonawcę).
Sposób dokumentowania wymagań pozwalających wykazać ich spełnienie musi być zgodny z
wymaganiami SIWZ;
3) zmiany zakresu podwykonawstwa;
4) zmiany terminu rozpoczęcia prac i/lub zakończenia, jeżeli z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego ich rozpoczęcie lub zakończenie w wyznaczonym terminie było niemożliwe;
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie
terminie,
b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie
prac budowlanych lub spełnienia wymogów technologicznych, udokumentowanych: klęski
żywiołowe,
Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy w zakresie 4-5,będzie potwierdzenie
powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół
konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) . Zmiany, o których mowa powinny być
uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie realizacji robót.
Zmiany, jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej ( aneks) oraz pisemnego
wniosku jednej ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.
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§ 16
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają
rozstrzyganiu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.
§ 18
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY:

