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Boćki dnia 04.03.2014r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Boćki
ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki
telefon: 85 731 96 20
faks: 85 731 96 12
e-mail: ug@gminabocki.pl
strona internetowa: www.gminabocki.pl
Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, z późn. zm.)
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 3000 m3 żwiru Wykonawcy w drogi
o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego, równanie dróg o długości ok.110 km,
na trenie Gminy Boćki w 2014r
TRYB POSTĘPOWANIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.)-podstawa prawna : art.10 ust.1 i art. 39 Prawa
zamówień publicznych.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
1. remonty odcinków dróg polegające na wbudowaniu 3000 m3 żwiru Wykonawcy w
miejscach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy odcinek
drogi do remontu, określi ilość żwiru do wbudowania. Wykonawca równiarką wyrówna dany
odcinek drogi, nawiezie warstwę żwiru i wyrówna równiarką . W cenę wbudowania 1m3
żwiru należy wkalkulować koszt: materiału, załadunku, transportu, równania , oznakowania
placu robót.
2. mechaniczne równanie dróg o długości ok.110 km , równiarkami samobieżnymi polegające
na wyrównaniu nawierzchni drogi, nadaniu wymaganych spadków poprzecznych bez
doważenia. Przy zawyżonych poboczach wykonanie rowków umożliwiających spływ wód z
jezdni. Planowane jest równanie w/w długości dróg dwa razy w ciągu roku.
Termin realizacji w/w zadań ustalany będzie z Wykonawcą sukcesywnie od dnia podpisania
umowy do 30 listopada 2014 roku.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 45.23.31.42-6 ( roboty w zakresie naprawy dróg)
Wymagania ogólne:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiału, wykonanych robót opisanych dla
przedmiotu zamówienia, za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu
robót, za utrzymanie oznakowań, urządzeń ostrzegawczych, zabezpieczających plac robót do
czasu odbioru.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych ( zadanie 1 lub 2)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających: na remont odcinków dróg
polegający na wbudowaniu ok.500 m3 żwiru Wykonawcy w drogi o nawierzchni żwirowej i
z gruntu rodzimego.
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ OKRES GWARANCJI I
RĘKOJMI
1. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2014 r.
Termin realizacji zadań ustalany będzie z Wykonawcą sukcesywnie od dnia podpisania
umowy do 30 listopada 2014 roku.Za moment zakończenia realizacji zadań w danym okresie,
uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru wykonanych robót .
2. Okres rękojmi wynosi 6 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru
robót – dotyczy remontu odcinkach dróg.
3. Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w
terminie 14 dni od zgłoszenia.
4. Okres rękojmi udzielany przez Podwykonawców musi odpowiadać co najmniej okresowi
udzielonemu przez Wykonawcę.
III. ZMIANY I KOREKTY
Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1.Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z
przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak:
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność
przerwania robót, zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego
na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią - siły wyższej, mającej
bezpośredni wpływ na termin wykonania robót ( np. klęski żywiołowej);
2. Zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego;
3. Zmianie dotyczącej wynagrodzenia w przypadku, gdy zmianie uległy stawki podatku
VAT- wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostaje bez
zmian, a wartość podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie, co wymaga zawarcia
stosownego aneksu.
4. Zmianie Podwykonawcy –podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w
złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu- w przypadku akceptacji przez Zamawiającego
wskazanego innego Podwykonawcy po wykazaniu, iż inny proponowany podwykonawca

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a także brak podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
tego warunku - załącznik nr 2 do oferty.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i
doświadczenie):
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie : wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w
zakresie przebudowy, remontu dróg o wartości nie niższej niż 70 tys. – każda z nich
oraz wykaże ,że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał
techniczny i kadrowy), tzn.:
Zamawiający uzna warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuję minimum : 1 równiarką samobieżną
i jednym samochodem wywrotką o ładowności nie mniejszej niż 11 ton –załącznik nr 5
do oferty
Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik nr2
do oferty
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
tego warunku - załącznik nr 2 do oferty.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia - nie spełnia" na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych w
pkt. V SIWZ.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp).
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a w
przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązanie powinno
określać również formę udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ
WSKAZUJĄCYCH
NA
BRAK
PODSTAW
DOWYKLUCZENIA
Z
POSTĘPOWANIA.
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy do oferty
załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w ustawie
Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie
z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 SIWZ. (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców,
oświadczenie może być złożone łącznie (na jednym druku) albo odrębnie, jeżeli Wykonawca
składający odrębnie oświadczenie, spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału w
postępowaniu).
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;
za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna
wykonanie , co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie, przebudowy , remontu dróg o
wartości nie niższej niż 70 tys. – każda z nich oraz wykaże ,że roboty te zostały wykonane w

sposób należyty , zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- załącznik nr 4 SIWZ
UWAGA: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane ( poz.231) w zakresie dowodów dopuszcza się stosowanie
dokumentów potwierdzających wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i ich prawidłowe ukończenie wydanych na podstawie przepisów obowiązujących
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna warunek dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuję minimum
: 1 równiarką samobieżną i jednym samochodem wywrotką o ładowności nie mniejszej
niż 11 ton . Wykaz sprzętu i środków transportu którymi dysponuję lub będzie dysponował
przy realizacji przedmiotu zamówienia- załącznik Nr 5 do SIWZ
W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z potencjału technicznego do wykonania
zamówienia innego podmiotu, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego
podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia.
Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności:
a) przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a
w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązanie
powinno określać również formę udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia (załącznik
nr7(siwz).
Jeżeli spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie opierało się na korzystaniu z
zasobów innych podmiotów a jednocześnie podmioty te będą uczestniczyły w realizacji
części zamówienia, podmioty te zobowiązane są złożyć dokumenty wymienione w punkcie V
podpunkt 2, wskazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 siwz.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów
ustawy dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz.
331, z późn. zm. ), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej (załącznik nr 8 siwz).
3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z
prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w miejscu siedziby lub zamieszkania wykonawcy nie wydaje się dokumentów, o
których mowa wyżej, wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie w którym
wskazuje osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów
dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę lub podmiot.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych
walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP
ogłoszony i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych
finansowych.
VI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w
punkcie V punkt 2 wskazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania, winny zostać
złożone przez każdego z nich.
Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są członkowie
konsorcjum, a także wspólnicy spółki cywilnej.
Obowiązkiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia.

Zamawiający może żądać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, umowy regulującej ich współpracę a przypadku uznania ich oferty za
najkorzystniejszą dostarczenie takiej umowy jest obligatoryjne.
VII. WADIUM.
Wadium nie jest wymagane
VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Nie wymaga się.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość, na zadanie(1lub 2)
2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów)
uprawnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
4. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego uprawnione. Pełnomocnictwa składane
przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub
notarialnie poświadczonych kopii. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj
czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim i muszą mieć formę
pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
7. Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie uniemożliwiającej
jej przypadkowe zdekompletowanie.
8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone
przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę.
9. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, przy pomocy których wykonawca wykazuje spełnianie warunków,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

12. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ Jeżeli zamawiający zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w złożonej ofercie, którą część przedmiotu
zamówienia powierzy podwykonawcy.
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ,
d) Wykaz robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
e) Wykaz sprzętu i środków transportu, którymi dysponuję lub będzie dysponował przy
realizacji przedmiotu zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik
nr 5 do niniejszej SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał ze sprzętu lub
środków transportu innego podmiotu, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązania tego
podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia.
f) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy oferta i/lub inne dokumenty podpisane
są przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy,
g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego,
h) zobowiązania innych podmiotów – załącznik nr 6
i) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik
nr 7
j) Podpisany projekt umowy – załącznik nr 8
k) Pozostałe dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ.
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena ofertowa winna być obliczona przy zachowaniu zasad staranności, wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, w oparciu o niniejszą specyfikację istotnych warunków
zamówienia i własne koszty . Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zgłosić
zamawiającemu zauważone braki, błędy dotyczące przedmiotu zamówienia, co umożliwi
zamawiającemu modyfikację treści SIWZ przed złożeniem ofert.
2. W cenę jednostkową należy wkalkulować między innymi: przy wbudowaniu 1m3 żwiru
( koszt transportu, materiału, załadunku, wyrównania równiarką ); przy równaniu koszty
dojazdu do siedziby zamawiającego.
5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we
wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 8 SIWZ
XI. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OCENY.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z
niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
Lp. Kryterium znaczenie procentowe kryterium

1) Najniższa cena ( C) = 100 %
3. Kryterium „cena ofertowa brutto" za wbudowanie 1m3 żwiru Wykonawcy i „cena ofertowa
brutto” za 1 roboczogodzinę pracy równiarki, będzie rozpatrywana na podstawie cen brutto
podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
W kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:
Oferowana cena minimalna brutto
C = --------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena badanej oferty brutto
4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy (Wykonawcom), który
uzyska najwyższą ilość punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2014r do
godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3,
17-111 Boćki w sekretariacie Urzędu.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert.
3. Kopertę należy opisać w następujący sposób:
Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki
z dopiskiem: „– Przetarg na remont i równanie dróg 2014r „
- nie otwierać przed dniem 25.03.2014r. godz. 10.15.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25. 03.2014r. o godz. 10.15 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Boćki.
XIII. SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI OFERT
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp.
3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp,
niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia . W przypadku gdy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zostanie przesłane inaczej niż faksem lub drogą elektroniczną umowa zostanie podpisana nie
wcześniej niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia .

2.Umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż wymieniony w pkt.1 jeżeli w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta na wykonanie
zamówienia, a także w przypadku jeżeli w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie
wykluczono żadnego Wykonawcy.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie
Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek:
- wskazać osobę/osoby, która będzie podpisywać umowę,
- przedłożyć dokument uprawniający osobę/osoby wskazaną do podpisania umowy, o ile nie
wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów,
- w przypadku, gdy wykonawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej – przedłożyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej,
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę grupy
Wykonawców występujących wspólnie.
XV. ZWIĄZANIE OFERTĄ.
1. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca
może również samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą..
XVI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują: za pośrednictwem faksu na numer 85 731 96 12
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@gminabocki.pl
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną , każda ze stron na żądanie drugiej potwierdzi fakt
ich otrzymania.
Pisemnie adres Zamawiającego: Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3,
17-111 Boćki .
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami : Piotr Szymczuk tel. 85 731 96 22.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień zgodnie z zapisami art. 38 ustawy Pzp tj. nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przyszłe zobowiązania wykonawców są uregulowane w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 9 do SIWZ. Przyjęcie warunków przetargu i złożenie oferty jest równoznaczne z
przyjęciem proponowanych warunków umowy.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Przysługującymi środkami
ochrony prawnej są:
a) Odwołanie, w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na zasadach określonych w art. 180-198 ustawy Pzp.
b) Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo
kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198e ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Pzp.
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Wykaz robót
5. Wykaz sprzętu
6. Zobowiązania innych podmiotów
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
8. Wzór umowy
Zatwierdził :
WÓJT
mgr Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:
...........................................................................................................
Siedziba:
..........................................................................................................
Numer telefonu:
.............................Numer faksu: ......................................
Numer REGON: .....................................Numer NIP: ..............................................
Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Boćki
Plac Armii Krajowej 3 ,17-111 Boćki , NIP: 543-20-67-060 ; Regon: 050659220
Zobowiązania wykonawcy: Odpowiadając na ogłoszony przez Gminę Boćki
przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na postawie art. 11 ust 8 P z p
Nr sprawy Dr.271.1.2014 oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie:
1. Remontu odcinków dróg polegający na wbudowaniu 3000 m3 żwiru
Wykonawcy w drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego ,
2. Równanie dróg o długości ok. 110 km ,
na terenie Gminy Boćki w 2014 r. zgodnie z wymogami SIWZ
1 . Remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu żwiru w drogi o nawierzchni
żwirowej i z gruntu rodzimego
cena netto wbudowania 1 m3 żwiru
............................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT..... % w wysokości ....................................................................zł
cena brutto wbudowania 1 m3 żwiru ............................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
W cenę wbudowania 1 m3 żwiru wkalkulowano koszty : ( materiału, załadunku,
transportu, równania, oznakowania placu robót)
2. Równanie dróg równiarką Typ............................................
cena netto 1 godziny pracy równiarki ............................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT..... % w wysokości ....................................................................zł
cena brutto 1 godziny pracy równiarki ............................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
( W cenę 1 godziny pracy równiarki wkalkulowano koszty dojazdów do siedziby
zamawiającego )
Oświadczam, że: Przedmiot zamówienia wykonamy w terminach i miejscach

ustalonych przez Zamawiającego . Przedmiot zamówienia wykonamy sami / część
powierzamy Podwykonawcom :
…………………………………………………………………………………………………..

Termin płatności:.......... dni
Okres rękojmi na zadanie nr 1; - 6 miesięcy od dnia odbioru
Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni
Osobą do kontaktów z Zamawiającym:…………………………………………
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko
................................Telefon...................Fax.................................................
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne
informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
postanowienia umowy / wzór umowy/ zostały przez nas zaakceptowane bez
zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4.Oświadczamy , że nie wniesiemy roszczeo w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości
proponowanego żwiru do wbudowania …………………
5. W treści oferty
zastrzegamy jako niejawne następujące dokumenty zawierające informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji oznaczone klauzurą „TAJNE” ……………………………………………………………………………..
5 . Załącznikami do oferty są:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .........
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

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

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

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

Załącznik nr 2
Dr.271.1.2014
.........................................................
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont
odcinków dróg polegający na wbudowaniu 3000 m3 żwiru Wykonawcy w drogi o
nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego, równanie dróg o długości ok.110 km,
na trenie Gminy Boćki w 2014r
stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) oświadczam(y),
że spełniam(y) warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Miejscowość, .................................., dnia ...................................

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



- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3
Dr.271.1.2014
.........................................................
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont
odcinków dróg polegający na wbudowaniu 3000 m3 żwiru Wykonawcy w drogi o
nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego, równanie dróg o długości ok.110 km,
na trenie Gminy Boćki w 2014r
oświadczam(y), że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust.1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, z późn. zm.).

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

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

Załącznik nr 4
Dr.271.1.2014
Wykaz robót budowlanych
Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont odcinków dróg
polegający na wbudowaniu 3000 m3 żwiru Wykonawcy w drogi o nawierzchni żwirowej
i z gruntu rodzimego, równanie dróg o długości ok.110 km,
na trenie Gminy Boćki w 2014r
Nazwa i adres wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Lp.

Rodzaj robót i ich
lokalizacja
(nazwa zadania)

Zakres
rzeczowy
(przedmiot)

Całkowita
wartość robót w zł

Czas
realizacji
(początek i
koniec)

Nazwa
odbiorcy

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane ,dostawy ,usługi wskazane w
wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodó w.

……………………………………………………………………….
(podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik Nr 5
Dr.271.1.2014
...............................................................
..............................................................
..............................................................
/ nazwa i adres wykonawcy/

WYKAZ
sprzętu i środków transportu , którymi dysponuję lub będzie dysponował przy realizacji przedmiotu
zamówienia: - remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 3000 m3 żwiru Wykonawcy w
drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego ; - równanie dróg o długości ok.110 km , na
terenie Gminy Bodki w 2014roku.
Lp.

Nazwa sprzętu

Marka, typ

dysponuję sprzętem środkami transportu

będę dysponował od
:

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

podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/

Załącznik Nr 6
Dr.271.6.2014

.........................................................
pieczęć wykonawcy
ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA WYKONAWCY DO
DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
Dotyczy: Remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 3000 m3 żwiru Wykonawcy
w drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego, równanie dróg o długości ok.110
km, na trenie Gminy Boćki w 2014r
L.p.

Pełna nazwa podmiotu
oddającego do dyspozycji
niezbędne zasoby

Adres podmiotu

Numer
telefonu i
faksu

1.

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

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

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(w przypadku oddania do dyspozycji zasobu wskazać formę udziału podmiotu trzeciego w realizacji
zamówienia, np.: podwykonawstwo )

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

.

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

Załącznik Nr 8
Dr.271.1.2014

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

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn: Remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 3000 m3 żwiru Wykonawcy w
drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego, równanie dróg o długości ok.110
km, na trenie Gminy Boćki w 2014r
informuję (my), że:
1/ nie należymy do grupy kapitałowej*,
2/ należymy do grupy kapitałowej i załączamy do oferty listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – pzp. *
Miejscowość, .................................., dnia ...................................

..............................................
(podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli)



- niepotrzebne skreślić

WZÓR

Załącznik Nr 8
Dr.271.1.20014
UMOWA NR /……../ 2014

W dniu ………….. w Urzędzie Gminy w Boćkach pomiędzy: Gminą Boćki z siedzibą w Boćkach,
17 - 111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3 , NIP: 543-20-67-060 , Regon: 050659220 zwaną dalej
Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wójta Gminy - mgr Stanisław Derehajło
a

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

…………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowanym przez: ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy Dr.271.1.2014 ,prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
została zawarta umowa o następującej treści:
§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

- remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 3000 m3 żwiru Wykonawcy w drogi
o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego,
- równanie dróg o długości ok.110 km,
na trenie Gminy Boćki w 2014r
w zakresie zgodnym z ofertą, SIWZ, uzgodnieniami, obowiązującymi warunkami technicznymi,
postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy sprzętem będącym w jego dyspozycji i z
materiałów własnych. 3. Materiał powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie , określonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.
3. Wykonawca gwarantuje ,że podane ceny jednostkowe (netto) w kosztorysie ofertowym nie ulegną
zmianie w okresie umowy.
4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi, przy pomocy podwykonawców :
……………………………………………………………………………………………………………
§2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
Rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy.
Zakończenie robót: 30.11. 2014 r.
2. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową będzie ustalany sukcesywnie z wykonawcą
3. Termin realizacji robót zostanie przesunięty za zgodą stron :
a) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w
momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie
przedmiotu umowy w sposób należyty.
b) inne – niezależne od Wykonawcy okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć
w chwili zawierania umowy.

§3

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego , za
oznakowanie placu robót i za szkody powstałe w czasie trwania tego zabezpieczenia.
2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracowuje – projekty czasowej organizacji
ruchu
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty które wykonuje przy pomocy
podwykonawców i przyjmuję wobec nich funkcję koordynatora bez dodatkowego wynagrodzenia.
§4

1. Wykonawca oświadcza, że na czas realizacji przedmiotu umowy jest ubezpieczony od:
-odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób
trzecich .
- zniszczenia oraz innych zdarzeń losowych w odniesieniu do robót i obiektów , materiałów i innego
mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji zadania.
§5

Strony ustalają cenę ( brutto) zgodnie z ofertą Wykonawcy za:
3

- wbudowanie 1 m żwiru w wysokości ……… zł słownie:……………………………………………….
- 1 roboczo-godzinę pracy równiarki …………… słownie:……………………………………………….
§6

Za wykonany przedmiot umowy w danym okresie Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
( brutto) po odbiorze wykonanych prac na podstawie protokółu częściowego odbioru robót i
wystawionej faktur przejściowej , przelewem na konto Wykonawcy ………………………………………
……………………………………… w ciągu 30 dni.
Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
§7

1Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na wbudowaniu ok.
3
500m żwiru Wykonawcy w drogi o nawietrzni żwirowej i z gruntu rodzimego.
2. Zamawiający wyznacza Pana Piotra Szymczuka do nadzoru nad realizacją zadań
3. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie Pana…………………………………..
§8

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1) pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,
2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w
toku realizacji, naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego - na koszt Wykonawcy .
§9

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy według zasad
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednich przepisów Kodeksu
Cywilnego
2. Wykonawca ,podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, 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.

3. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przekłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. .
4. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna
z treścią umowy zawartej z wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości
przekazywania wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty budowlane przez Zamawiającego
5. Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia należnego
podwykonawcom przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla podwykonawców oraz
oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu należności.
6. Zamawiający dokona zapłaty należności Wykonawcy po pisemnym potwierdzeniu przez
podwykonawców dokonania na ich rzecz i korzyść płatności wynikających z zawartych z nimi przez
Wykonawcę umów dotyczących niniejszego zamówienia.
7. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, Wykonawca winien podać
Zamawiającemu niezwłocznie przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż
nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo
szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcami,
oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawców złożenia stosownych
oświadczeń oraz udostępnienia wszelkich dokumentów umownych.
8. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcom, zatrzymując ją jako
1

zabezpieczenie roszczeń, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 647 §5 k.c.
9. W przypadku zlecenia robót podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- możliwości uczestniczenia w odbiorze robót,
- konieczności informowania Zamawiającego o fakturach wystawionych przez podwykonawcę w
terminie 7 dni od ich otrzymania,
- kontrolę płatności dla podwykonawcy,
- wstrzymanie wypłat należnych Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec
podwykonawcy.
10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje
przy pomocy podwykonawców.
11. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności
za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec
Zamawiającego.

§ 10
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 2500zł
b) za zwłokę wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie w wysokości 50 zł za każdy dzień
zwłoki
c) za zwłokę usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze robót w wysokości 50 zł za każdy dzień
zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy w
wysokości 2500 zł
b) za zwłokę w odbiorze wykonanych robót 50 zł za każdy dzień zwłoki po terminie ustalonym na
odbiór.
§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy .
§ 12

Odbiór wykonanych robót w danym okresie :
1. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru jest nieukończony lub
istnieją wady i usterki. Zamawiający wyznacza termin do ich usunięcia.
5. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.
§ 13
1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres

6 miesięcy , licząc od dnia odbioru na zadaniach związanych z wbudowaniem żwiru Wykonawcy.
2. W okresie rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek
powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe
technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 14

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamówień publicznych i Prawa budowlanego.
§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

