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Instrukcja
dla Wykonawców wraz z załącznikami
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla
_____________________Wykonawców ubiegających sie o uzyskanie zamówienia publicznego.__________
Części 1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, woj. podlaskie
Telefon : 85 731 96 10 ; fax 85 731 96 12
e-mail: sekretariat@gminabocki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.bip.ug.bocki.wrotapodlasia.pl lub
nabyć w siedzibie zamawiającego pok. 18 .godziny urzędowania: poniedziałek-piątek: od 800 do 16°°.
Część 2.Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
Część 3. Źródła finansowania-oznaczenie postępowania
1.
Zamówienie realizowane jest ze środków będących w dyspozycji Gminy Boćki.
2.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP.271.2.2017.
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
Część 4. Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontów odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na

terenie Gminy Boćki, polegających na wbudowaniu 8500 m3 żwiru w 2017r
2. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia obejmuje: wykonanie remontów odcinków dróg gminnych i wewnętrznych ,
polegających na wbudowaniu 8500 m3 żwiru wykonawcy w drogi posiadające nawierzchnię żwirową i z gruntu rodzimego,
położonych w obrębie sołectw: ( Boćki I, Kol. Boćki, Bodaki, Bystre, Dubno, Hawryłki, Nurzec, Jakubowskie, Siekluki, Solniki,
Starowieś, Szumki, Żołoćki, Torule, Wandalin, Wojtki, Wygonowo, Krasna Wieś, Kol. Andryjanki, Siedlece, Skalimowo, Sielc,
Szeszyły, Piotrowo Trojany.) Zamawiający wyznaczy odcinek drogi do remontu w danym sołectwie , określi ilość żwiru do
wbudowania ,Wykonawca przeznaczony odcinek drogi do remontu wyrówna równiarką , nawiezie warstwę żwiru i wyrówna
równiarką. W cenę wbudowania 1m3 żwiru należy wkalkulować koszt: materiału, załadunku, transportu, równania,
oznakowania i zabezpieczenia placu robót. 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, obowiązujących przepisów i norm, przy zachowaniu przepisów BHP. Materiał : żwir- kruszywo o
ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm z występowaniem odpowiedniej frakcji w celu zagęszczenia pod wpływem ruchu pojazdów w trakcie
eksploatacji drogi.
3. Zaleca się dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia , w celu
dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz
pozyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty.
4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, lub podwykonawcę osób
wykonujących wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych czyli (operatorów sprzętu ,kierowców ).
5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu oświadczenie, że
osoby wykonujące czynności określone w Części 4 ust. 4 zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.)
6. Ponadto w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedłoży zamawiającemu:
1)
poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę
zanonimizowanych, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (pozbawionych danych osobowych pracowników) lub
2)
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (pozbawionych danych osobowych pracowników).
7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust.4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1)
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
2)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
3)
w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
8. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób oraz podwykonawców, prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wykonujących
osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia.
9. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego udziału osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę do wykonywania
czynności, do których zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ,w wysokości 2000,00 zł. (brutto) od
osoby za każdy stwierdzony taki przypadek naruszenia.
10 .Szczegółowy opis powyższego wymogu zawieraRozdział III: Istotne dla stron postanowienia umowy (Wzór Umowy)
Część 5. Informacja o sposobie składania ofert wariantowych , częściowych
1.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych polegających na oferowaniu odmiennego
sposobu realizacji zamówienia niż opisany w SIWZ.
2.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
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Część 5.1. Informacja o podwykonawcach
1 .Wykonawca może powierzyć wykonanie część zamówienia podwykonawcy.
1)
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2)
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm wykonawców.
3)
Zamawiający żąda , aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca, podał - o ile będą już znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których wyżej mowa, w trakcie realizacji zamówienia a także przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych.
4)
Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego podwykonawstwa, zasad rozliczania się z
podwykonawcami, wymagań co do treści umowy z podwykonawcami zawiera Rozdział III Istotne dla stron
postanowienia Umowy( Wzór Umowy) do SIWZ
3.
Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego
realizacji , wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie zamówienia.
Część 6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot: 45.23.31.42 -6 - roboty w zakresie naprawy dróg
Przedmiot dodatkowy: 45.23.31.40-2- Roboty drogowe
Uwaga!
Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych niż wskazane w SIWZ a Wykonawca,
który zaoferuje materiały równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać w ofercie, że spełniają
one wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy Pzp).
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
23) i ustawie Pzp. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks t jedn. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze
zm.),
Część 7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia
publicznych

zamówień o których mowa w art. 67. ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień

Cześć 8. Termin wykonania zamówienia
1.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 20.12.2017r
2.
Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do rozpoczęcia robót w danym sołectwie nie później niż 2 dni po wezwaniu
przez Zamawiającego.
Część 9. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez
zamawiającego warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczące:
1)
Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: nie określa się
2)
Sytuacji ekonomicznej i finansowej: nie określa się
3)
Zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, iż wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową jeżeli:
1)
wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co
najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na: remoncie , przebudowie dróg o wartości minimalnej 100.000,00 zł
(brutto) słownie: sto tysiące zł.
2)
wykaże, że dysponuje w celu realizacji niniejszego zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym, co
najmniej jedną równiarką, dwoma środkami transportowymi - ładowność jednego nie mniejszej niż 11 ton.
3.
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez wykonawcę.
4.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
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Cześć 9.1.Podstawy wykluczenia Wykonawców , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1. Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania:
1)
Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
2)
Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)
o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b)
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c)
skarbowe,
d)
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.769);
3)
Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2,
4)
Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5)
Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd
przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
6)
Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
7)
Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje
poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8)
Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a
także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9)
Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
10)
Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówieni a
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11)
Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
12)
Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Część 9.2.Podstawy wykluczenia Wykonawców , o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
1.Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1)
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sad układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz
z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba, że sad zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.615);
2)
który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności
gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3)
jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy PZP z:
a)
Zamawiającym,
b)
osobami uprawnionymi do reprezentowaniaZamawiającego,
c)
członkami komisji przetargowej,
d)
osobami, które złożyły oświadczenie, októrym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP chyba, że jest możliwe
zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
4)
który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą
umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art.
3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasadzenia odszkodowania;
5)
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywną nie niższą niż 3 000 złotych.
6)
jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
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partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7)
wobec którego wydano ostateczna decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną nie niższą niż 3 000 złotych;
8)
który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o
którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat
tych należności.
Cześć 10. Oświadczenia i dokumenty , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia
1.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1)
nie podlega wykluczeniu, _zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.
U W AGA: W przypadku W ykonaw ców w spólnie ubiegających się o zam ów ienie ośw iadczenie takie składa ka żd y z W ykonaw ców oddzielnie.

2)

spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ.

U W AGA: W przypadku W ykonaw ców w spólnie ubiegających się o zam ów ienie ośw iadczenie m oże b yć złożone wspólnie.

2.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą.
3.
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o
której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy
Pzp - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach
innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UW AGA: Inform ację W ykonaw cy o przynależności do grupy kapitałow ej składa ka żd y z
W ykonaw ców w spólnie ubiegających s ię o udzielenie zamówienia.

4.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do
złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni) terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
5.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert,
a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.
W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie
pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.
Część 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów , składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego
1.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1)
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty potwierdzających spełnienie warunku opisanego w Części 9 ust. 2 pkt.1
2)
wykaz sprzętu dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami, potwierdzających spełnienie warunku opisanego w Części 9 ust. 2 pkt.2
W p rz y p a d k u

s k ła d a n ia

o fe rty

w s p ó ln e j w w .

o ś w ia d c z e n ie

s k ła d a

p e łn o m o c n ik

w im ie n iu

w ykonaw ców

s k ła d a ją c y c h o fe rtę w s p ó ln ą .

Wyżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia.
2.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1)
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. 5
pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu,
2)
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
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3.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w Części 11. Instrukcji
dla Wykonawców budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego roboty budowlane, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
4.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Części 11 ust.2 pkt. 1 Instrukcji dla Wykonawców:
1)
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5.
Dokumenty, o których mowa w Części 11 ust.4 pkt. 1 Instrukcji dla Wykonawców, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Części 11 ust.4 pkt.1 Instrukcji dla Wykonawców,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
7.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r, poz. 352).
Część 11.1. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w
art. 22a Ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
1.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w Części 9.1 ust. 2. Instrukcji dla Wykonawców.
4.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
5.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1)
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe, o których mowa w Części 11.1 ust.1
6.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Części 10 ust. 2 Instrukcji dla Wykonawców.
7.
Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w Części 11 ust. 2 pkt. 1 i 2
8.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1)
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4)
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
9.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.
Część 11.2 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( Spółki cywilne/
Konsorcja)
1.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
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wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w Części
9.1 ust.2 Instrukcji dla Wykonawców, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie
z wymogami określonymi w Części 9 ust.1 Instrukcji dla Wykonawców.
3.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Części
10 ust. 1 Instrukcji dla Wykonawców składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Części 10 ust. 3 Instrukcji dla Wykonawców składa każdy z
Wykonawców.
5.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w Części 11 Instrukcji dla Wykonawców przy czym:
1)
dokumenty i oświadczenia o których mowa w Części 11 ust. 1 Instrukcji dla Wykonawców składa odpowiednio
Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Części 9 ust. 1 i 2 Instrukcji dla
Wykonawców
2)
dokumenty i oświadczenia o których mowa w Części 11 ust. 2 Instrukcji dla Wykonawców składa każdy z nich.
Cześć 12. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.24aa
Ustawy Pzp.
1.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert,
a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.
1)
Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji
zawartych w „Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu zwanego dalej
Oświadczeniem - Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ
b)
Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie
dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia.
2.
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania
lub złożone oświadczenie lub inne dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Część 13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wymagania formalne
dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów.
1.
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r.
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016r. poz. 1020) składanie ofert
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz.
U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera.
2.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w
Części 10 i 11 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
3.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w
Części 3 ust.2 niniejszej SIWZ.
4.
Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126),
zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
5.
Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 12.5 IDW,
należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
6.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego al bo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z
oryginałem).
9.
Za oryginał, uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w
rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
11. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uważa
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.
12.
Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie
wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
13.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
14.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo
wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w
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sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Cześć 14. Informacja o udzielaniu wyjaśnień treści SIWZ
1.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ kierując zapytanie w formie pisemnej
lub elektronicznej na adres zawarty w Części 1 Instrukcji dla Wykonawców.
2.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w ust.2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.2
5.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania
źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
6.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie
internetowej.
8.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
9.
Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne
przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
10.
Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej
monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam
są wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie dla Wykonawców
wiążące.
Cześć 15. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami
1.
Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami zamawiający upoważnia:
Piotr Szymczuk - w godz.800- 1600 ; tel.85 731 96 22, pok. Nr 18
2.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno
z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale
SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
Cześć 16. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Cześć 17. Termin związania ofertą
1.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2.
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiającego, 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.
3.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżel i
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
Cześć 18. Opis sposobu przygotowania ofert
1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta" .
3.
Wraz z ofertą powinny być złożone:
1)
Oświadczenia wymagane postanowieniami Części 10 Instrukcji dla Wykonawców,
2)
Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane
postanowieniami w Części 11.1. ust. 7 Instrukcji dla Wykonawców,
3)
Zobowiązania wymagane postanowieniami zawartymi w Części 11.1 ust. 2 Instrukcji dla Wykonawców, w przypadku
gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu,
4)
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
5)
Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że
Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile
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prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
4.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.
5.
Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być opieczętowane i podpisane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których
upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty
oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.
6.
Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane.
7.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w Rozdziale II SIWZ , powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i
wierszy.
8.
Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez wykonawcę.
9.
Wszelkie poprawki w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie,
powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
10.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając
stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze
zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w
sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „ In fo r m a c je s ta n o w ią c e ta je m n ic ę p rz e d s ię b io r s tw a - n ie
u d o s tę p n ia ć ", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
12.
Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu/ kopercie, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
następująco:
Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki oraz opisana:
„Oferta na wykonanie remontów odcinków gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Boćki, polegających na
wbudowaniu 8500m3 żwiru w 2017r” Nie otwierać przed 09. 06.2017r, godz.1000
13 .Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę.
Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod
rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a
opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE".
Cześć 19. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3,17-111 Boćki
w pokoju nr 3 ( sekretariat) , w terminie do dnia 09 czerwca 2017 r., do godz. 1000
2.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 czerwca 2017r., o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy
Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3,17-111 Boćki w pokoju nr 11 ( sala konferencyjna)
3.
Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
4.
Otwarcie ofert jest jawne .
5.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
6.
Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1
kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3)
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Cześć 20. Opis sposobu obliczenia oferty
1.
Podana do oferty cena jednostkowa za wbudowanie 1m3 żwiru, zostanie wyliczona przez Wykonawcę metodą
kalkulacji uproszczonej. Cena musi obejmować wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty
jakimi Wykonawca obciąży Zamawiającego z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
2.
Należy podać cenę wbudowania 1m3 żwiru (netto) ,określić procentowo wysokość podatku VAT i podać cenę
wbudowania 1m3 żwiru ( brutto) , z dokładnością do 0,01 zł , stosując zasadę zaokrąglania” w górę” liczby „5” występującej
na trzecim miejscu po przecinku
3.
Cena jednostkowa wbudowania 1m3 żwiru misi obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy
realizacji zadania
4.
W cenę jednostkową wbudowania 1m3 należy wkalkulować między innymi koszt ( materiału „żwir „
kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm”; załadunku, transportu; równania ; oznakowania;;
zabezpieczenia placu robót; uporządkowania terenu po zakończeniu robót; ewentualnych odszkodowań z tytułu
gwarancji, zniszczeń itp.
5.
Tam, gdzie w o p is ie p rz e d m io tu z a m ó w ie n ia S IW Z zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 * 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one
realizację zamówienia w zgodzie z zapisami o p is u p rz e d m io tu z a m ó w ie n ia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych
nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
6.
Cena jednostkowa oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie
koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w SIWZ, jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia,
np.:
1)
Koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk.
2)
Koszty dojazdu, podatków, opłaty celne i inne czynniki.
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3)
4)
5)

Koszty ubezpieczenia.
Koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków.
Koszt usuwania wad i usterek, które wystąpią w okresie gwarancji stwierdzonych w zrealizowanym zamówieniu.

7.
Cena jednostkowa oferty (a także wszystkie jej składniki) musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
8.
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.
9.
Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom.
Cześć 21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryterium oceny ofert: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpat rywania,
jeżeli:
a)
oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
b)
oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
c)
wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w
odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
1.1
CENA - 60%= 60 pkt
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia, a pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:
Cena najniższej oferty brutto
CENA =.................................................................................................................x 60 pkt
Cena oferty badanej brutto
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 60 pkt.
1.
Dla porównania złożonych ofert w kryterium CENA Zamawiający przyjmie cenę brutto określoną w Formularzu oferty
1.2
GWARANCJA - 40%=40 pkt
Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu okresu gwarancji zadeklarowanego przez
Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Przy ocenie gwarancji najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najdłuższy okres gwarancji przy czym gwarancja nie
może być krótsza niż 6 miesięcy i nie dłuższa niż 12 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 12 miesięcy, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres 12
miesięcy i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą.
Wykonawca , który zaoferuje najdłuższy okres (12 miesięcy) - otrzymuje maksymalną ilość 40 pkt, natomiast Wykonawca,
który zaoferuje najkrótszy okres (6 miesięcy) - otrzymuje 20 pkt
Pozostali Wykonawcy, (tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią pomiędzy najdłuższym a
najkrótszym okresem gwarancji otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru :
Okres gwarancji badanej oferty
GWR =............................................................................................................................. x 40 pkt
Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji
2.
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA" i ilości punktów
przyznanych w kryterium „GWARANCJA”. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
3.
Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady
matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę.
4.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie oraz okresie gwarancji, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
6.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszej SIWZ oraz
otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizację przedmiotu zamówienia.
7.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i
adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także łączną punktację przyznaną zgodnie z kryterium
oceny ofert.
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 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta.
8.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 6
na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
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Część 22. Informacje o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i
adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
b)
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
c)
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w
art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
d)
unieważnieniu postępowania.
2.
Informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a) Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie
3.
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór zawiera Rozdział III
SIWZ do niniejszej specyfikacji. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. W
przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej SIWZ dotyczących podpisania
umowy Zamawiający wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów. Gdy Wykonawca na
ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca uchyla się od
podpisania umowy.
4.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego , Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.93 ust. 1.
5.
Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10
dni, jeżeli przesłane zostało w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa
powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp..
6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Wykonawca dostarczy do zamawiającego przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą
współpracę tych Wykonawców (o H e d o ty c z y );
7. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, dane kontaktowe
podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację zamówienia.
8. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą
współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do
wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
Część 23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Część 24. Środki ochrony prawnej
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 Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp.
3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Terminy wniesienia odwołania:
1)
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w
terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2)
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3)
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
4)
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się
nie później niż w terminie:
a)
15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b)
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6.Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
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8.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
9. Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy Pzp.

SPORZĄDZIŁ:
Piotr Szymczuk tel. 85 731 96 22

ZATWIERDZIŁ:
PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY
mgr Stanisław Charyton
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Załącznik Nr 1

(pieczęć Wykonawcy)

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków
konsorcjum)

OFERTA PRZETARGOWA

DO:
Gmina Boćki
ul. plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki

Nawiązując do ogłoszonego przetargu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: wykonanie remontów odcinków dróg gminnych i wewnętrznych , polegających na wbudowaniu
8500 m3 żwiru wykonawcy w drogi posiadające nawierzchnię żwirową i z gruntu rodzimego, położonych w obrębie sołectw
( Boćki I, Kol. Boćki, Bodaki, Bystre, Dubno, Hawryłki, Nurzec, Jakubowskie, Siekluki, Solniki, Starowieś, Szumki, Żołoćki, Torule,
Wandalin, Wojtki, Wygonowo, Krasna Wieś, Kol. Andryjanki, Siedlece, Skalimowo, Sielc, Szeszyły, Piotrowo Trojany), Nr sprawy:
ZP.271.2.2017
1...................................................................................................................................................................... Oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę ofertową ( netto) za wbudowanie 1m3 żwiru........................... zł
( słownie : ............................................................................................ zł
+ podatek VAT....... %, kwota podatku VAT.......................................... zł
Cenę ofertową (brutto) za wbudowanie 1m3żwiru........................... zł,
(słownie:.........................................................................................................),
(W cenę wbudowania 1m3 żwiru wkalkulowane są koszty: materiału, załadunku, transportu, równania, oznakowania,
zabezpieczenia placu robót)
2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia
2017 r.
3. Zobowiązujemy się do udzielenia...... miesięcy okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane
materiały , zgodnie ze SIWZ
4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w SIWZ, i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
5.Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert..
6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i
uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
7. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
8. Niniejsze zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawcy *

(część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

(Nazwa (imię i nazwisko) i adres podwykonawcy)
9..Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr o d ........... do .... - stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazujemy w załączniku
......i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane _
10.Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)
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11.Oświadczamy, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kk, że wszystkie złożone do oferty
dokumenty i oświadczenia są prawdziwe oraz opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty
12. Zobowiązuję/my się do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez
podwykonawcę osób mających realizować zamówienie jeżeli zakres czynności tych osób polegać będzie na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn.
zm.). Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy przedłożę Zamawiającemu wykaz
osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni
wykonywać.
13. Wszelka korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

14.Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składamy na kolejno ponumerowanych stronach.
15.Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:
1................................................................................................
2 ...........................................................................
3 ..........................................................................
4 .............................................................................................

(miejscowość)

(data)

(p o d p is o s o b y u p ra w n io n e j d o re p re z e n ta c ji W y k o n a w c y /
W yko n a w có w )

niepotrzebne skreślić
UWAGA: W przypadku , gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy - wpisuje on „Nie dotyczy".
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Załącznik Nr 2

Zamawiający:
Gmina Boćki
ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki
Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. wykonanie remontów odcinków dróg
gminnych i wewnętrznych, polegających na wbudowaniu 8500 m3 żwiru wykonawcy w drogi posiadające nawierzchnię
żwirową i z gruntu rodzimego, położonych w obrębie sołectw: ( Boćki I, Kol. Boćki, Bodaki, Bystre, Dubno, Hawryłki,
Nurzec, Jakubowskie, Siekluki, Solniki, Starowieś, Szumki, Żołoćki, Torule, Wandalin, Wojtki, Wygonowo, Krasna
Wieś, Kol. Andryjanki, Siedlece, Skalimowo, Sielc, Szeszyły, Piotrowo Trojany) - Nr

sprawy: ZP.271.2.2017,

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

(miejscowość),

dnia

r.
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art..................... ustawy Pzp. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.). jednocześnie

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy

Pzp. podjąłem następujące środki naprawcze:

(miejscowość),

dnia

r.
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowość),

dnia

r.
(podpis)

UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowość),

dnia

r.
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFROMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały

przedstawione

z

pełną

świadomością

konsekwencji

wprowadzenia

zamawiającego

w

błąd

przy

przedstawianiu informacji.

(miejscowość),

dnia

r.
(podpis)

UWAGA: w przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy - wpisuje on „Nie dotyczy”
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Załącznik Nr 3

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁANIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: wykonanie remontów odcinka dróg gminnych i wewnętrznych,
polegających na wbudowaniu 8500 m3 żwiru wykonawcy w drogi posiadające nawierzchnię żwirową i z gruntu
rodzimego, położonych w obrębie sołectw: ( Boćki I, Kol. Boćki, Bodaki, Bystre, Dubno, Hawryłki, Nurzec,
Jakubowskie, Siekluki, Solniki, Starowieś, Szumki, Żołoćki, Torule, Wandalin, Wojtki, Wygonowo, Krasna Wieś, Kol.
Andryjanki, Siedlece, Skalimowo, Sielc, Szeszyły, Piotrowo Trojany) - Nr sprawy: ZP.271.2.2017, oświadczam co
następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam,

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone

przez

zamawiającego

w

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

(miejscowość),

dnia

r.
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego
w ..............................................................................................................................................................

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

w następującym
zakresie:...........
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(miejscowość),

dnia

r.
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(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFROMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały

przedstawione z

pełną świadomością

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w

błąd

przy

przedstawianiu informacji.

(miejscowość),

dnia

r.
(podpis)

UWAGA: w przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy - wpisuje on „Nie dotyczy”
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(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr 4

Oświadczenie
W y k o n a w c y o p rz y n a le ż n o ś c i lu b b ra k u p r z y n a le ż n o ś c i d o te j s a m e j g r u p y k a p ita ło w e j

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: wykonanie remontów odcinków dróg gminnych i wewnętrznych ,
polegających na wbudowaniu 8500 m3 żwiru wykonawcy w drogi posiadające nawierzchnię żwirową i z gruntu
rodzimego, położonych w obrębie sołectw: ( Boćki I, Kol. Boćki, Bodaki, Bystre, Dubno, Hawryłki, Nurzec, Jakubowskie,
Siekluki, Solniki, Starowieś, Szumki, Żołoćki, Torule, Wandalin, Woitki, Wygonowo, Krasna Wieś, Kol. Andryjanki, Siedlece,
Skalimowo, Sielc, Szeszyły, Piotrowo Trojany) - Nr sprawy: ZP.271.2.2017
działając w imieniu i na rzecz:

Na mocy art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oświadczam, że :
1) nie należę do grupy kapitałowej /że podmiot który reprezentuję nie należy o której mowa w 24 ust. 11 ustawy Pzp *)
2) składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 11 ustawy Pzp *):

Lp.

Nazwa

Adres

(miejscowość)
(p o d p is u p e łn o m o c n io n e g o p rz e d s ta w ic ie la W yko n a w cy, p ie c z ą tk a )

*) - niepotrzebne skreślić
UWAGA: niniejsze „Oświadczenie" składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.(pieczeć
Wykonawcy)
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Załącznik Nr 5
(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz robót budowlanych
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: wykonanie remontów odcinków dróg gminnych i wewnętrznych ,
polegających na wbudowaniu 8500 m3 żwiru wykonawcy w drogi posiadające nawierzchnię żwirową i z gruntu
rodzimego, położonych w obrębie sołectw: ( Boćki I, Kol. Boćki, Bodaki, Bystre, Dubno, Hawryłki, Nurzec, Jakubowskie,
Siekluki, Solniki, Starowieś, Szumki, Żołoćki, Torule, Wandalin, Wojtki, Wygonowo, Krasna Wieś, Kol. Andryjanki, Siedlece,
Skalimowo, Sielc, Szeszyły, Piotrowo Trojany) - Nr sprawy: ZP.271.2.2017
działając w imieniu i na rzecz:

oświadczam, że wykazujemy się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w sposób należyty robót
budowlanych, które to zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone
Czas rei łlizacji
Wartość brutto,
zrealizowanego

Informacje potwierdzające
spełnienie warunków określonych

Nazwa Wykonawcy
(Podmiotu)

w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ

wykazującego spełnienie
warunku

(nazwa zadania, miejsce
wykonania, charakterystyka robót)

(zakończonego
i odebranego
zamówienia)

2

1

3

Początek

Koniec

Nazwa i adres
odbiorcy robót

dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr

4

5

6

Należy dołączyć dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.

(miejscowość)

(data)

(p o d p is u p e łn o m o c n io n e g o p rz e d s ta w ic ie la W yko n a w cy, p ie c z ą tk a )
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Załącznik Nr 6

(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz sprzętu
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: wykonanie remontów odcinków dróg gminnych i wewnętrznych ,
polegających na wbudowaniu 8500 m3 żwiru wykonawcy w drogi posiadające nawierzchnię żwirową i z gruntu
rodzimego, położonych w obrębie sołectw: ( Boćki I, Kol. Boćki, Bodaki, Bystre, Dubno, Hawryłki, Nurzec, Jakubowskie,
Siekluki, Solniki, Starowieś, Szumki, Żołoćki, Torule, Wandalin, Wojtki, Wygonowo, Krasna Wieś, Kol. Andryjanki, Siedlece,
Skalimowo, Sielc, Szeszyły, Piotrowo Trojany) - Nr sprawy: ZP.271.2.2017

o ś w ia d c z a m , ż e d o r e a liz a c ji z a m ó w ie n ia

Nazwa sprzętu , środków
transportu
( marka ,typ)

z o s t a n ie u ż y t y n a s t ę p u ją c y s p r z ę t i ś r o d k i tr a n s p o r to w e

Ilość przewożonego żwiru jednym
kursem.
Dysponuję
Ton

Będę dysponował od:

m3

1) ilość przewożonego (żwiru) jednym kursem - należy podać taką ilość jaka zostanie wbudowana w drogę, uwzględniając
stan dróg przeznaczonych do remontu , stan dróg po których będzie dowożony materiał. Podczas realizacji zadania
wykonawca
zobowiązany jest do udowodnienia ilości dostarczonego materiału jednym kursem zamawiającemu ,
przedstawicielom sołectw.
2)

W p rz y p a d k u , g d y W y k o n a w c a p o le g a n a z d o ln o ś c ia c h lu b s y tu a c ji in n y c h p o d m io tó w , m u s i u d o w o d n ić
z a m a w ia ją c e m u , że re a liz u ją c za m ó w ie n ie , b ę d z ie d y s p o n o w a ł n ie z b ę d n y m i z a s o b a m i tych p o d m io tó w , w
s z c z e g ó ln o ś c i p rz e d s ta w ia ją c z o b o w ią z a n ie tych p o d m io tó w d o o d d a n ia m u do d y s p o z y c ji n ie z b ę d n y c h
z a s o b ó w n a p o trz e b y re a liz a c ji za m ó w ie n ia .

(miejscowość)

(data)

(p o d p is u p e łn o m o c n io n e g o p rz e d s ta w ic ie la W yko n a w cy, p ie czą tka )
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Z a łą c z n ik n r 7
(nazwa podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
Zobowiązuję się do udostępnienia swoich zasobów:
(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy**^
do dyspozycji Wykonawcy (nazwa, adres):.........................................................................................................................
przy realizacji zamówienia pod nazwą:.....................................................................
nr sprawy..............................................................................................................
Oświadczam, iż:
1.

udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

2.

sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

3.

charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

4.

zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

5.

okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

Oświadczam, że jestem świadomy iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek nieudostępnienia ww. zasobów
Odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie
przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności za które nie ponoszę winy.
Uwaga:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty w szczególności:
l.pisemne zobowiązanie podmiotu, dotyczące:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu , przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia ,

, dnia

( podpis Podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega)
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UMOWA Nr. .2017 (WZÓR)
Zawarta w dniu ................ w Urzędzie Gminy Boćki, pomiędzy Nabywcą: Gmina Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac
Armii Krajowej 3, NIP 543 20 67 060; Odbiorcą: Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki,
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
Pan mgr Stanisław Charyton - Pełniący Funkcję Wójta Gminy
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Pani mgr Mirosławy Andrzejuk
a
NIP .................................................... , reprezentowane przez: .......................................................... , zwanym dalej
WYKONAWCĄ, została zawarta umowa o treści następującej:
Podstawą zawarcia umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy
ZP.271.2.2017 , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 2164)

§ 1. Zakres Umowy
1. Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania: remontów odcinków dróg gminnych i wewnętrznych, polegających na wbudowaniu 8500 m3 żwiru
wykonawcy w drogi posiadające nawierzchnię żwirową i z gruntu rodzimego, położonych w obrębie sołectw: (
Boćki I, Kol. Boćki, Bodaki, Bystre, Dubno, Hawryłki, Nurzec, Jakubowskie, Siekluki, Solniki, Starowieś, Szumki,
Żołoćki, Torule, Wandalin, Wojtki, Wygonowo, Krasna Wieś, Kol. Andryjanki, Siedlece, Skalimowo, Sielc,
Szeszyły, Piotrowo Trojany) 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 ; żwir- kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm z występowaniem odpowiedniej frakcji w celu
zagęszczenia pod wpływem ruchu pojazdów w trakcie eksploatacji drogi.
3. materiały o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883) oraz wymaganiom określonym w SIWZ
4. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów przez siebie dostarczyć próbki oraz okazać
dokumenty wymagane ustawą P r a w o B u d o w la n e potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. 3.

§ 2. Terminy
1.Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 20.12.2017r
.
2.Termin rozpoczęcia robót w danym sołectwie ustalany będzie z wykonawcą, zamawiającym, przedstawicielem
sołectwa.
3. Przeznaczony odcinek drogi do remontu w danym sołectwie Wykonawca wyrówna równiarką, nawiezie
warstwę żwiru i wyrówna równiarką.

§ 3. Wynagrodzenie
1 .Strony ustalają wynagrodzenie (netto) za wbudowanie 1m3 żwiru w wysokości ....... zł (słownie:................
......................... zł) + podatek VAT...% w kwocie....... zł, wynagrodzenie ( brutto) za wbudowanie 1m 3 żwiru w
w ysokości..................zł (słownie:...............................................................................zł) , zgodnie z ofertą Wykonawcy
2. Ilość żwiru do wbudowania w danym sołectwie ustalana będzie na bieżącą z zamawiającym i wykonawcą .
3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1. procentowej stawki podatku VAT, cena
jednostkowa brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.
§ 4 . Zapłata wynagrodzenia
1.Za wykonany przedmiot umowy w danym sołectwie Zamawiający zapłaci Wykonawcy
po odbiorze ustalonych i wbudowanych ilości żwiru, na podstawie potwierdzonych
protokołu częściowego odbioru robót i wystawianej fakturze przejściowej,
Wykonawcy...................
......................................................... w ciągu 21 dni od dnia
Zamawiającego. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
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wynagrodzenie ( brutto),
przez sołtysa raportów,
przelewem na konto
dostarczenia faktury do

2. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykona wcy lub
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, 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.
4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
5. 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. 2. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7
dni od dnia doręczenia tej informacji.
6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez zamawiającego,
zamawiający może:
1) .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
2) .dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w
ust. 4, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
8. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich
Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez Podwykonawców faktur będących podstawą do
wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz Podwykonawców, z tytułu
faktur, dla których upłynął już termin płatności lub oświadczeniami tych Podwykonawców, stwierdzającymi iż
wszelkie wymagane należności ze strony Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni uregulowane.
9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 21 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest
dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
10.Ostateczne rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi fakturą końcową w terminie 21 dni od daty otrzymania
faktury od Wykonawcy po wykonaniu zamówienia i bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu Umowy, a
także przekazaniu terenu robót Zamawiającemu.
11.Opóźnienie w zapłacie należności spowoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.
12. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności dokonać cesji
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje
konsorcjum ( spółka cywilna) , wniosek na powyższą cesję oraz cesja, muszą zostać dokonane przez wszystkich
członków konsorcjum (wspólników spółki).

§5. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1)
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą SWIZ, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa
budowlanego oraz obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi,
2)
przejęcia miejsca wykonywania robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy ,
3)
przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich
zniszczeniem,
4)
pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót,
5)
skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego
wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót
6)
informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót
zanikających
7)
pisemnego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych
sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową wartość
8)
usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w trakcie odbioru częściowego oraz w okresie
gwarancji i rękojmi.
9)
oznakowania i zabezpieczenia placu robót
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10)
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji przedmiotu
umowy, do ich naprawienia i przywrócenia do stanu pierwotnego,
11)
pełnego ubezpieczenia placu robót - u b e z p ie c z e n iu p o d le g a ją w s z c z e g ó ln o ś c i:
a)

ro b o ty

o b ję te

um ow ą,
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p o ja z d ó w
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12)
utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco
zbędnych materiałów i odpadów,
13)
uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót będących przedmiotem umowy i przekazanie go
Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru częściowego,
14)
Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców.
15)
Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji
zamówienia.
16)
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem niniejszej umowy ,
zarówno przez niego, jak też przez podwykonawców, a także osoby i podmioty którymi się posługuje aż do
podpisania protokołu odbioru częściowego.
17)
Zamawiający może wstrzymać wykonanie robót w następujących przypadkach:
1)
nie respektowania pisemnych poleceń Zamawiającego w zakresie usunięcia wadliwie wykonanych robót
2)
powstania zagrożenia bezpieczeństwa realizowanych robót
Kontynuacja robót będzie możliwa po usunięciu przyczyn wstrzymania robót, po pisemnym potwierdzeniu przez
Zamawiającego. Wstrzymanie wykonania traktowane będzie jako spowodowanie przerwy w realizacji robót z
przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 6. Obowiązki Zamawiającego
1.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania placu robót oraz innych informacji niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania umowy.
2.
Zapewnienia nadzoru nad realizacją robót.
3.
Odbioru należycie wykonanych robót.
4.
Zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.
5.
Ponadto Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
polecać Wykonawcy na piśmie:
1)
zwiększyć lub zmniejszyć ilość żwiru do wbudowania,
2)
wykonać nieprzewidziane roboty niezbędne do zakończenia przedmiotu umowy,
6.
Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 5, nie unieważniają w jakiejkolwiek
mierze umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia na wniosek
Wykonawcy
7.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia
Zamawiającego.
8.
W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych ofertą, niezbędnych do zakończenia
robót, Wykonawca ma obowiązek podjęcia i wykonania tych prac za dodatkowym wynagrodzeniem.
9.
Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 5. zmian, nie odpowiadają cenom
jednakowym ofercie, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny
jednostkowej tych robót -ceny nie wyższych od średnich cen Materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w
wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono
nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych, katalogów lub nakładów własnych
zaakceptowanych przez Zamawiającego.

§ 7. Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy na okres .... miesięcy.
2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca dokona bezpłatnej naprawy w najkrótszym możliwym terminie
uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 3 dni od daty ich zgłoszenia przez
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Zamawiającego.
3. Zgłoszenie konieczności naprawy będą dokonywane pisemnie lub faksem na adres Wykonawcy
4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wad przez
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8. Kary Umowne
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 10 000,00 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 odstępstwa od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy w wysokości 10 000,00 zł
b) za zwłokę w odbiorze wykonanych robót 50,00 zł za każdy dzień zwłoki po terminie ustalonym na odbiór.
c) za zwłokę w zapłaceniu wynagrodzenia wykonawcy w ustalonym terminie w wysokości 50,00 zł za każdy dzień
zwłoki.

§ 9. Podwykonawcy
1.
Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie wykona zamówienie sam/...............................
za wyjątkiem następującego zakresu: ................................................ , który zostanie wykonany przy udziale
podwykonawcy/ów.................................................... , w tym podwykonawcy/ów.......................................................... ,
na którego/ych zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy P z p. w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2.
Wykonawca nie podleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w Ofercie bez zgody
Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszego
zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.
4.
Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:
1)
termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest 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,
2)
termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania niniejszej umowy
wskazany w § 2 ust. 3,
3)
umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez
Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,
4)
umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi
z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,
5.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy
przez Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada
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Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) 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 ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 4.
7.
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia
przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną 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 netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.
9.
W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w
ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10.
Przepisy ust. 3-10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
11.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Warunkiem zapłaty
przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest
przedstawienie Zamawiającemu
dowodów
zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, tj.
polecenie dokonania przelewu oraz oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzające
dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.
12.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
13.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, 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
14.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
16.
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
1)
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2)
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3)
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
17.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
18.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy/ usługodawcy/
dostawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, a także będzie stanowić podstawę do naliczenia kar umownych.
19.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/ usługodawców/ dostawców jak za
swoje własne.
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§ 10. Odbiór robót
1.
Odbiór częściowy robót zostanie dokonany w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego o
gotowości robót do odbioru w danym sołectwie.
2.
Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie w przeciągu ostatnich 14 dni okresu gwarancji. Z wnioskiem o
dokonanie odbioru pogwarancyjnego wystąpi Wykonawca.
3.
Po wykonaniu całego zakresu robót objętych Umową Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
zestawienie wszystkich protokołów odbiorów częściowych oraz zestawienie wszystkich faktur dotyczących
realizacji umowy zawierające nr., datę wystawienia, wartość netto i brutto - co będzie podstawą do dokonania
odbioru ostatecznego.
4.
Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad.
5.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej.
6.
Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę do odbioru końcowego w ciągu 7
dni powoła przedstawicieli Zamawiającego i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.
7.
Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
1)
gdy wady nadają się do usunięcia, wówczas może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2)
gdy wady nie nadają się do usunięcia, wówczas Zamawiający może dokonać odbioru obniżając
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy , odmówić odbioru żądając wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
lub odstąpić od umowy.
8.
Żądając usunięcia stwierdzonych wad lub wykonania umowy po raz drugi, Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub wykonania umowy po raz
drugi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
9.
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub niewykonania umowy po raz drugi w
wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, po uprzednim
pisemnym jego zawiadomieniu.
10.
Odbiór robót zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokołem odbioru.
11.
W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru, druga
strona może dokonać odbioru obiektu jednostronnie.
12.
Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane
roboty.
13.
Strony postanawiają ,że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym lub w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 14 dni , chyba że w trakcie odbioru strony postanowią
inaczej.
14.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 11. Odstąpienie od Umowy
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części, poza przypadkami
określonymi w kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych ,w sytuacji kiedy:
1)
zostanie zgłoszona w KRS likwidacja Wykonawcy,
2)
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3)
wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy i nie realizuje jej przez
okres dłuższy niż 10 dni,
4)
wykonawca przerwał realizację Umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 10 dni,
5)
Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) robót zgodnie z umową, pomimo wezwania przez
Zamawiającego - nie rozpoczął, w terminie 3 dni od wezwania, wykonywania robót zgodnie z umową
6)
3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w § 4 ust. 7, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub wystąpi inne rażące naruszenie przez Wykonawcę obowiązków
wynikających z umowy lub przepisów prawa w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu
stanowiącym podstawę odstąpienia , o których mowa w ust.1
7)
wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesi e publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może
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nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2.
Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia w razie nie wywiązywania się Zamawiającego z obowiązku zapłaty
dwóch kolejnych faktur częściowych, pomimo wezwania przez Wykonawcę do zapłaty z wyznaczeniem
dodatkowego 14- dniowego terminu od daty doręczenia wezwania do zapłaty - po bezskutecznym upływie tego
terminu,
3.
W przypadku odstąpienia od umowy obowiązują kary umowne przewidziane w § 8.
4.
Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.
W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1)
w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia. Protokół ten winien zawierać
kosztorys inwentaryzacyjny
2)
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiając emu,
na koszt tej strony, która przyczyniła się do odstąpienia od umowy.
3)
Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
4)
najpóźniej w ciągu 20 dni od daty odstąpienia Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza
przez niego dostarczone bądź wzniesione,
5)
w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych sporządzając protokół zdawczoodbiorczy terenu
budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót, ich wyceny i zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane,
wg stanu na dzień odstąpienia.

§ 12. Zmiany w umowie
1.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie na poniższych warunkach:
1)
powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których
nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub
niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
2)
jeżeli nastąpi zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy
wynagrodzenia,
3)
jeżeli nastąpi zwiększenie zakresu przedmiotu umowy wraz ze wzrostem należnego Wykonawcy
wynagrodzenia,
4)
wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność wykonania
zamówień dodatkowych niemożliwych wcześniej do przewidzenia (realizowanych odrębną umową zgodnie z art.
67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji prac podstawowych
określonego w umowie;
5)
wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe opady deszczu lub
śniegu oraz wysokich temperatur dłuższych niż 10 dni, uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą
technologią - w zakresie terminu realizacji umowy,
6)
z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku „siły wyższej", przez którą rozumieć się będzie
zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony
nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia
konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej". Za „siłę
wyższą”, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej” i ewentualnym uznaniu
przedłużenia terminu wykonania robót z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji
robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,
7)
jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron,
8)
o wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować
Zamawiającego pisemnie .
9)
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
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§ 13. Roboty konieczne, zamienne i dodatkowe
1.
Roboty zamienne polegają na tym, że wykonawca zamówienia podstawowego zobowiązuje się do ich
wykonania w sposób odmienny od określonego w umowie. Roboty zamienne nie powodują zwię kszenia (zmiany)
zakresu świadczenia wykonawcy zawartego przez wykonawcę w ofercie. Wprowadzając roboty zamienne - w
miejsce określonych w SIWZ i w ofercie należy rozumieć jedynie jako „coś za coś”, nie otrzymując nic ponad to (i
nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy), co stanowiło przedmiot umowy .
2.
Roboty dodatkowe są to roboty, których wykonanie stało się niezbędne na skutek sytuacji niemożliwej
wcześniej do przewidzenia i jeżeli:
1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia
podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów
2) lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Roboty
dodatkowe Wykonawca powinien wykonać na podstawie protokołu konieczności i zamówienia dodatkowego
udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie odrębnej umowy. Wynagrodzenie za roboty
dodatkowe ustalone będzie na podstawie negocjacji, z uwzględnieniem zapisów § 14.

§14. Rozliczenie robót zamiennych i dodatkowych
1.
Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami umowy, odpowiadają
cenom jednostkowym określonym w ofercie, używana jest do wyliczenia wysokości należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
2.
Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami umowy, nie odpowiadają cenom
jednostkowym w ofercie, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego
kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem:
1) czynników cenotwórczych (stawki robocizny, ceny materiału z kosztami zakupu, ceny sprzętu, kosztów
ogólnych, zysku) nie wyższych od średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" z ostatniego
dostępnego wydania, dla kwartału sporządzania wyceny
3.
Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych
wyliczeniach.
4.
Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu
do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych
zmian.

§ 15. Postanowienia końcowe
1.
W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się
posiłkować postanowieniami oferty, specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawo zamówień publicznych,
Kodeksu cywilnego, Prawo Budowlane i inne właściwe przepisy prawa
3.
Spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą
rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach , 2 egzemplarze dla zamawiającego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.
5.
Załączniki do umowy stanowią:
1)
oferta Wykonawcy ,
2)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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