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1. Nazwa i adres Zamawiającego
GMINA Cielądz
96-214 Cielądz
Cielądz 59
e-mail: urzad@cieladz.pl
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zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn:
,,Remont dróg gminnych – powierzchniowe utrwalenie, beton”
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach
nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - kodeks cywilny.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy.
3. Opis przedmiotu Zamówienia.
3.1.Przedmiotem zamówienia jest:
,,Remont dróg gminnych – powierzchniowe utrwalenie, beton”
3.2.Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.31.41-2 - Roboty Drogowe
45.23.32.20- 7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.3.Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres robót:
OGÓLNE
Przedmiotem inwestycji jest remont dróg gminnych stanowiących dojazd do siedlisk
rolniczych na terenie Gminy Cielądz. Inwestycja obejmuje, roboty pomiarowe,
mechaniczne wyrównanie terenu oraz zagęszczenie gruntu i ułożenie nowej warstwy
podbudowy z betonu klasy C12/15 o gr. 10 cm pochodzącego z węzła betoniarskiego
oraz wzmocnienie poboczy zagęszczającą się pospółką o szerokości 50 cm i gr. 10 cm.
Szerokość podbudowy betonowej będzie wynosiła 3 do 4 m, natomiast spadki
poprzeczne na odcinkach prostych – daszkowe 2%, a na łukach- jednostronne 4%. Po
ułożeniu podbudowy należy dokonać prac pielęgnacyjnych piaskiem i wodą oraz
wykonać dylatacje poprzeczne ( co 4 metry). Zamówienie obejmuje remont 7 odcinków
dróg o łącznej długości 1,48 km co stanowi powierzchnię 5359 m2 .

Remont drogi gminnej w miejscowości Gułki
Inwestycja obejmuje, roboty pomiarowe, mechaniczne wyrównanie terenu oraz zagęszczenie
gruntu i ułożenie nowej warstwy podbudowy z betonu klasy C12/15 o gr. 10 cm
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pochodzącego z węzła betoniarskiego oraz wzmocnienie poboczy zagęszczającą się pospółką
o szerokości 50 cm i gr. 10 cm. Ze względu na warunki panujące w terenie szerokość
podbudowy betonowej będzie wynosiła 3 m, natomiast spadki poprzeczne na odcinkach
prostych – daszkowe 2%. Po ułożeniu podbudowy należy dokonać prac pielęgnacyjnych
piaskiem i wodą oraz wykonać dylatacje poprzeczne ( co 4 metry). Zamówienie obejmuje
remont na odcinku Km= 0 +000.00 do Km=0+135.00 o łącznej długości 0,135 km co
stanowi powierzchnię 405,0 m2 .
Remont drogi gminnej w miejscowości Komorów
Inwestycja obejmuje, roboty pomiarowe, mechaniczne wyrównanie terenu oraz zagęszczenie
gruntu i ułożenie nowej warstwy podbudowy z betonu klasy C12/15 o gr. 10 cm
pochodzącego z węzła betoniarskiego oraz wzmocnienie poboczy zagęszczającą się pospółką
o szerokości 50 cm i gr. 10 cm. Szerokość podbudowy betonowej będzie wynosiła
4
m, natomiast spadki poprzeczne na planowanym do remontu odcinku prostym – daszkowe
2%. Po ułożeniu podbudowy należy dokonać prac pielęgnacyjnych piaskiem i wodą oraz
wykonać dylatacje poprzeczne ( co 4 metry). Zamówienie obejmuje remont na odcinku
Km= 0 +000.00 do Km=0+500.00 o łącznej długości 0,500 km co stanowi powierzchnię
2000,0 m2 .
Remont drogi gminnej w miejscowości Łaszczyn
Inwestycja obejmuje, roboty pomiarowe, mechaniczne wyrównanie terenu oraz zagęszczenie
gruntu i ułożenie nowej warstwy podbudowy z betonu klasy C12/15 o gr. 10 cm
pochodzącego z węzła betoniarskiego oraz wzmocnienie poboczy zagęszczającą się pospółką
o szerokości 50 cm i gr. 10 cm. Ze względu na warunki panujące w terenie szerokość
podbudowy betonowej będzie wynosiła 3 m, natomiast spadki poprzeczne na odcinkach
prostych – daszkowe 2%, a na łukach- jednostronne 4%. Po ułożeniu podbudowy należy
dokonać prac pielęgnacyjnych piaskiem i wodą oraz wykonać dylatacje poprzeczne
( co 4 metry). Zamówienie obejmuje remont na odcinku Km= 0 +000.00 do Km=0+175.00
o łącznej długości 0,175 km co stanowi powierzchnię 525,0 m2 .
Remont drogi gminnej w miejscowości Mroczkowice
Inwestycja obejmuje, roboty pomiarowe, mechaniczne wyrównanie terenu oraz zagęszczenie
gruntu i ułożenie nowej warstwy podbudowy z betonu klasy C12/15 o gr. 10 cm
pochodzącego z węzła betoniarskiego oraz wzmocnienie poboczy zagęszczającą się pospółką
o szerokości 50 cm i gr. 10 cm. Szerokość podbudowy betonowej będzie wynosiła
4
m, natomiast spadki poprzeczne na planowanym do remontu odcinku prostym – daszkowe
2%. Po ułożeniu podbudowy należy dokonać prac pielęgnacyjnych piaskiem i wodą oraz
wykonać dylatacje poprzeczne ( co 4 metry). Zamówienie obejmuje remont na odcinku
Km= 0 +215.00 do Km=0+340.00 o łącznej długości 0,125 km co stanowi powierzchnię
500,0 m2 .
Remont drogi gminnej w miejscowości Stolniki
Inwestycja obejmuje, roboty pomiarowe, mechaniczne wyrównanie terenu oraz zagęszczenie
gruntu i ułożenie nowej warstwy podbudowy z betonu klasy C12/15 o gr. 10 cm
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pochodzącego z węzła betoniarskiego oraz wzmocnienie poboczy zagęszczającą się pospółką
o szerokości 50 cm i gr. 10 cm. Szerokość podbudowy betonowej będzie wynosiła
4
m, natomiast spadki poprzeczne na planowanym do remontu odcinku prostym – daszkowe
2%. Po ułożeniu podbudowy należy dokonać prac pielęgnacyjnych piaskiem i wodą oraz
wykonać dylatacje poprzeczne ( co 4 metry). Zamówienie obejmuje remont na odcinku
Km= 0 +310.00 do Km=0+520.00 o łącznej długości 0,210 km co stanowi powierzchnię 840
m2 .
Remont drogi gminnej w miejscowości Wisówka
Inwestycja obejmuje, roboty pomiarowe, mechaniczne wyrównanie terenu oraz zagęszczenie
gruntu i ułożenie nowej warstwy podbudowy z betonu klasy C12/15 o gr. 10 cm
pochodzącego z węzła betoniarskiego oraz wzmocnienie poboczy zagęszczającą się pospółką
o szerokości 50 cm i gr. 10 cm. Szerokość podbudowy betonowej będzie wynosiła
3
m, natomiast spadki poprzeczne na odcinkach prostych – daszkowe 2%, a na łukachjednostronne 4%. Po ułożeniu podbudowy należy dokonać prac pielęgnacyjnych piaskiem i
wodą oraz wykonać dylatacje poprzeczne ( co 4 metry). Zamówienie obejmuje remont na
odcinku Km= 0 +277.00 do Km=0+410.00 o łącznej długości 0,133 km co stanowi
powierzchnię 399 m2 .

Remont drogi gminnej w miejscowości Zuski
Inwestycja obejmuje, roboty pomiarowe, mechaniczne wyrównanie terenu oraz zagęszczenie
gruntu i ułożenie nowej warstwy podbudowy z betonu klasy C12/15 o gr. 10 cm
pochodzącego z węzła betoniarskiego oraz wzmocnienie poboczy zagęszczającą się pospółką
o szerokości 50 cm i gr. 10 cm. Ze względu na warunki panujące w terenie szerokość
podbudowy betonowej będzie wynosiła 3 m, natomiast spadki poprzeczne na odcinkach
prostych – daszkowe 2%, a na łukach- jednostronne 4%. Po ułożeniu podbudowy należy
dokonać prac pielęgnacyjnych piaskiem i wodą oraz wykonać dylatacje poprzeczne
( co 4 metry). Zamówienie obejmuje remont na odcinku Km= 0 +000.00 do Km=0+230.00
o łącznej długości 0,230 km co stanowi powierzchnię 690,0 m2 .

3.4.Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1)Zamawiający jest zobowiązany do:
a)protokolarnego przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy, uproszczonym
projektem technicznym - przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi do 7 dni od daty
zawarcia umowy.
b)zapewnienia nadzoru poprzez ustanowienie inspektora nadzoru działającego w ramach
przepisów prawa i postanowień niniejszej Umowy,
c)dokonywania odbiorów wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych
w umowie.
2)Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej w miejscu realizacji
przedmiotu zamówienia.
3)W ramach zadania Wykonawca wykona pełen zakres robót określony w uproszczonym
opisie technicznym, przedmiarze robót, STWIOR, jak również wszelkie zobowiązania
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wynikające z wzoru umowy oraz niniejszej SIWZ i wskazaniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp i
przeciwpożarowymi.
4) Wykonawca określi wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot zamówienia na podstawie
uproszczonego projektu technicznego, kosztorysu ofertowego oraz STWIOR, które są
załącznikami do niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego www.bip.cieladz.pl oraz dostępne w siedzibie Zamawiającego (Urząd
Gminy w Cielądzu; Cielądz 59, pok. 9 Sekretariat)
5)Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w ramach ryczałtowej ceny ofertowej
obejmuje także sporządzenie projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót
i jej wprowadzenie, organizację, zagospodarowanie i ochronę zaplecza budowy wraz
z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP, ustanowienie kierownika budowy
posiadającego uprawnienia budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia, zrzeszonego we
właściwej izbie samorządu zawodowego oraz ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej
za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem przez niego samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
6)Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zadania, jest zobowiązany do:
a)przedłożenia Zamawiającemu w dniu odbioru kosztorysu powykonawczego; przed
wbudowaniem - oświadczenia o pochodzeniu kruszywa naturalnego z kopalni posiadającej
koncesję wydaną przez Urząd Marszałkowski lub Starostwo Powiatowe;
b)prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym, pod nadzorem kierownika budowy
posiadającego stosowne uprawnienia;
c)zabezpieczenia terenu budowy,
d)dostaw materiałów, sprzętu i narzędzi, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
e)ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz od wszelkiego ryzyka na własny
koszt,
f)utrzymania czystości i bezpieczeństwa na terenie budowy,
g)zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wcześniej wykonanych elementów
mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót. Jeżeli Wykonawca
spowoduje szkody w elementach robót realizowanych lub zakończonych - niezależnie czy
były przez niego wykonywane, zobowiązany jest do ich usunięcia, w przeciwnym wypadku
wartość tych szkód oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i ich kosztem obciąży
Wykonawcę.
7)Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji.
Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejące w czasie
dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, z przyczyn tkwiących
w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
8)Zamawiający, w trakcie wykonywania robót, może żądać od Wykonawcy przedstawienia
odpowiednich certyfikatów i aprobat technicznych. Materiały budowlane powinny spełniać
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, certyfikatami i aprobatami
technicznymi.
9)Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy kodeks pracy, wszystkich osób wykonujących czynności objęte
zakresem zamówienia jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy.
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Ponadto Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia:
- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia, w tym prac fizycznych oraz operatorów
sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy.
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz
kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 11 wzoru umowy
stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ.
3.5.Odbiór robót.
1)Przed przystąpieniem do kolejnych robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do
odbioru częściowego robót ulegających zakryciu.
2)Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 7 dni od
daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót. Odbiór końcowy robót zostanie
przeprowadzony w obecności Wykonawcy i inspektora nadzoru, po potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z umową i pozbawione są wszelkich
wad. Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załącza dokumenty wymagane ustawami i
wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.
3)Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 3.5. ppkt 2 lub brak
potwierdzenia przez inspektora nadzoru prawidłowości wykonania robót spowoduje, że
Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót.
4)Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na
podstawie faktury końcowej, po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót.
5)Faktura końcowa wystawiona będzie na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru
i Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od
daty jej otrzymania przez Zamawiającego, wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Płatność
nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.
3.6.Informacja o podwykonawcach
1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego
Wykonawcą
a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi
podwykonawcami.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu do
akceptacji projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy z podwykonawcami,
zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.
6. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.5,
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
9. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających
kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na
dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia
należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie
z podwykonawcą.
11. Zamawiający dokonuje 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
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zmawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
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13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Termin zgłaszania
uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia informacji.
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a) 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.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia
z
wynagrodzenia
należnego
Wykonawcy.
17. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
3.7.Terminy usunięcia usterek.
1)Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego
wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych – w ciągu 24
godzin.
2)Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie
Zamawiającego.
3)Zamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych
i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie
zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.
4)W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niedotrzymania
terminów, o których mowa w pkt 3.7. ppkt 1, Zamawiający zleci ich usunięcie innemu
podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę, lub potrącając te koszty z kwoty
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5)Stwierdzenie usunięcia wad i usterek nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. Na okoliczność
usunięcia wad i usterek spisany będzie protokół z udziałem co najmniej Zamawiającego i
Wykonawcy.
6)W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancji zostanie
wydłużony
o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad i usterek,
a datą ich usunięcia.
7)Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go
o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki, których można było uniknąć zawiadamiając
Wykonawcę w terminie o zaistniałej usterce.
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4. Termin wykonania zamówienia
4.1.Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia30 października 2017 r.
4.2.W przypadku długotrwałych opadów (powyżej 10 kolejnych dni) uniemożliwiających
wykonywanie przedmiotu zamówienia, co będzie potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu o 20 dni
w stosunku do terminu wymienionego w pkt. 4.1.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
5.1. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego
na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 2a do SIWZ, na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego
na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny
ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni zobowiązany
będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
z postępowania oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1)Warunek udziału dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania takich uprawnień,
(Zamawiający uzna za spełniony warunek na podstawie oświadczenia złożonego przez
wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ),
2) Warunek udziału dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia,
(Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia,
jeżeli wykaże że w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty podobne do przedmiotu zamówienia
(lub o podobnym charakterze tj. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej), o wartości nie
mniejszej niż 100 000,00zł / netto każda).
3) Warunek udziału dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia
(w tym dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi zgodnie z przedmiotem zamówienia, zrzeszonego we właściwej izbie
samorządu zawodowego oraz ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej za szkody,
które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem przez niego samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie niezbędnym
do wykonania przedmiotu Zamówienia.
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Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ)
4)Warunek udziału dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej,
jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
(Zamawiający wymagał będzie przed podpisaniem umowy przedłożenia polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej o wartości minimum wartości umowy).
Uwaga!
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy)
2. W przypadku, gdy Wykonawca, będzie polegał na zasobach innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy Wykonywaniu zamówienia.
4. Ponadto w przypadku powołania się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu
(podmiotów) wyżej wymienione dokumenty powinny zawierać również wyraźne
nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą
za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.2. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy:
1)podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2a ustawy,
2)wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się, w celu sporządzenia oferty, osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji,
3)nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art.46 ust.3, albo nie zgodzili się na przedłużenie
okresu związania ofertą,
4)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
5)nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
6)należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331 z późn.zm.) złożyli odrębne
oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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7)Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5.3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1)jest niezgodna z ustawą,
2)jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,
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 ustawy,
8)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5.4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metodą
warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.
5.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5.6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
6.1. Do oferty - treść formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca
dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu zgodnie
z załącznikiem nr 2a do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z
załącznikiem nr 2 do SIWZ.
6.2. Kosztorys ofertowy wg wzoru – załącznik nr 8 do SIWZ;
Kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy i informacyjny dla Zamawiającego i nie ma
wpływu na zobowiązania wynikające z przyjęcia ceny ryczałtowej,
a) Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję w przedmiarze robót (kosztorys
ofertowy załącznik nr 8 do SIWZ), przestrzegając zasad dotyczących wyliczenia
wartości w każdej pozycji oraz podsumowania kwot ogólnych podanych
w przedmiarze. Wykonawcy nie wolno zmieniać ilości podanych w przedmiarze,
b) Przedmiar należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami kontraktowymi.
Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót,
jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót winna być
wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem przedmiotu zamówienia,
c) Ilości podane w każdej pozycji przedmiaru są wielkościami informacyjnymi,
wskazującymi jedynie orientacyjny zakres prac, które powinny być wykonane dla
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skompletowania danego elementu (roboty), za którą przysługuje wyliczone dalej
wynagrodzenie ryczałtowe i nie mają znaczenia przy rozliczaniu wartości danego
elementu (roboty) po jego wykonaniu,
d) Niezależnie od wymienionego poprzednio przeznaczenia, ilości w przedmiarze zostały
podane dla stworzenia wspólnych i porównywalnych wycen na potrzeby przetargu,
krótkie opisy pozycji przedstawione w przedmiarze są podane tylko dla celów
identyfikacyjnych i w żaden sposób nie modyfikują czy anulują szczegółowych
opisów zawartych w specyfikacjach technicznych i projektach.
6.3. Dowód wniesienia wadium – potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do
oferty.
6.4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia
oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
6.5.Wskazanie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę o ile podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy
na etapie składania ofert firm podwykonawców wg wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ.
UWAGA: W przypadku korzystania z podwykonawców, przed podpisaniem umowy
z podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wzór umowy z podwykonawcą do
akceptacji.
6.6. 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 informację o tych podmiotach
w oświadczeniu wg załącznika nr 6a do SIWZ.
6.7. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 Ustawy
Pzp do oferty należy dołączyć dokumenty:
a) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu
publicznego, o którym mowa w art. 23 Ustawy Pzp,

o udzielenie

zamówienia

b) dokument dotyczący:
- braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp)
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot,
c) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, została wybrana,
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców,
6.8. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów, o których
mowa poniżej.
12

6.8.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a)wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania (zał. nr 3) oraz dokumenty potwierdzające, że roboty
zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i należytą starannością (referencje).
Za minimum Zamawiający uznaje kompleksowe wykonanie co najmniej dwóch
inwestycji drogowych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł netto każda.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
dokumentów, zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich
dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej.

b)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności personelu
kierowniczego wraz z informacjami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, z podaniem zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi
osobami – zał. nr 4; w przypadku gdy Wykonawca wskaże osoby którymi będzie dysponował
- obowiązany jest do wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jak również wykaz tych podmiotów
– zał. nr 6,
6.8.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu:
a) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo oświadczenie o braku
przynależności do grupy kapitałowej
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
6.9. Brak przedłożenie żądanych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy
z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a oraz 4 ustawy pzp.
6.10. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

13

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy zawarte w § 4 ust. 1 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 231).
1.W związku z powyższym, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1.6, SIWZ składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit.a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1., zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 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.
6. 11. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania
oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę.
3) W przypadku ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być
złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
6.12 .Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana
zostanie na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń metodą warunku
granicznego – spełnia/nie spełnia.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
7.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie.
Pytania do Zamawiającego należy kierować pisemnie na adres:
Urząd Gminy w Cielądzu, 96-214 Cielądz, Cielądz 59
Zamawiający dopuszcza inną formę komunikacji - faksem: nr faksu 46 815-23-52.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
W sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania nie udziela się żadnych
ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego pytania.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych pytającemu oraz wszystkim Wykonawcom, którym
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przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza je na stronie
internetowej http://bip.cieladz.pl/,
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia
oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej: http://bip.cieladz.pl/.
7.2 Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień
Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust.
1 lub 2 ustawy.
Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści
informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
7.3 Upoważnioną osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Konrad Grzejszczak , tel. 46 815-24-29 (poniedziałek-piątek w godz. 8:00 do 16:00).
7.4 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
7.5.Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 3 dni SIWZ.
8. Wymagania dotyczące wadium
8.1.Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 4.500,00 zł. (słownie: cztery tysiące
pięćset złotych 00/100).
8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2007r. Nr 42, poz. 275)
8.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 94 9291 0001 0064 5126 2000 0430 z dopiskiem na
blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu
potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
8.4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, - w formie oryginału Wykonawca składa razem z ofertą.
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8.5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w
terminie związania ofertą.
8.6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
8.7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie
się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8.8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego
oferta zostanie odrzucona.
8.9. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z art.46 ustawy pzp.
8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5,
lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
poprawienie oczywistej omyłki, o której mowa a art.87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
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 przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
Zamawiającego.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1 Przygotowanie oferty.
1)Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
2)Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia, wykazy składane wraz z ofertą przez
Wykonawcę - wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
3)Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
4)Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, w tym kosztorys ofertowy.
5)Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorami (załącznikami do SIWZ), zawierać informacje i dane określone
w tych dokumentach. Zamawiający dopuszcza zastąpienie formularzy załączonych do SIWZ,
przeznaczonych do sporządzenia przez Wykonawcę dokumentów wchodzących w skład
oferty, ich odpowiednikami opracowanymi przez Wykonawcę, pod warunkiem
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niedokonywania w nich żadnych zmian w treści poszczególnych pozycji, kolumn i wierszy w
stosunku do formularzy załączonych do SIWZ. Jedynym załącznikiem w którym
Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian jest przedmiar robót. Zmiany te mogą dotyczyć
jedynie występujących w przedmiarze nazw własnych producentów, które nie są wiążące dla
Wykonawcy. Należy je traktować jako materiały przykładowe do określenia parametrów i
wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów
o
parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje
się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany
wskazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego w załączonej dokumentacji projektowej.
6)Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej/ych ofertę.
7)Zaleca się, żeby oferta była złożona w zamkniętym opakowaniu zabezpieczonym przed
otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do czasu
otwarcia.
Na
opakowaniu
zewnętrznym
umieścić
należy
napis:
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:
,,Remont dróg gminnych – powierzchniowe utrwalenie, beton”
z zastrzeżeniem
„nie otwierać przed dniem 22.09.2017 r. do godz. 11:00 oraz adres Zamawiającego.
8)Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9)Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób
uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów.
10)Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty w formie pisemnej, przed
terminem składania ofert. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg. takich samych zasad
jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu zewnętrznym
z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.
11)Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte podczas
publicznego otwarcia ofert.
12)Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia.
Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
13)Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg. takich samych zasad jak
wprowadzanie
zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE OFERTY”.
14)Koperty oznakowane „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane podczas publicznego
otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Opakowania z ofertami, których dotyczy wycofanie nie
będą otwierane.
15)W przypadku nieprawidłowego opisania, zaadresowania lub zamknięcia opakowania
oferty,
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe
otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
16)Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien
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złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na
życzenie każdej zainteresowanej osoby.
17)Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie (art.
86 ust. 4 ustawy).
10.2. Oferta wspólna
1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2)W przypadku, o którym mowa wyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3)Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców o których mowa
w pkt 10.2. ppkt 1.
16.8.W przypadku Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną przed podpisaniem umowy
przedstawią oni Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, w zakresie
pozwalającym co najmniej na wykonanie robót zgodnie ze wspólnie złożoną ofertą.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz 59,
96-214 Cielądz, pokój nr 9 (sekretariat) w terminie do dnia 22.09.2017 r. do godz.10:30
11.2.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
11.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego,
w świetlicy pokój nr 20.
11.4.Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert,
Zamawiający prześle mu informację z sesji otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.
12. Opis sposobu obliczenia ceny
12.1. W celu rozliczenia wykonanych robót zostanie zastosowane wynagrodzenie
ryczałtowe.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn.zm.) Kodeks cywilny
w art. 632 §1 określa ten rodzaj wynagrodzenia następująco: „Jeżeli strony umówiły się
o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów
lub kosztów tych prac.”
12.2.Cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na
załączonym do niniejszej SIWZ formularzu ofertowym.
12.3.Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym
i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi
stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk
wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
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12.4.Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty
i rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona za realizację zadania
była ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń, itp. działań
w celu jej określenia.
12.5.Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu
następujących założeń:
1)zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót
określonym w przedmiarze robót (załącznik do SIWZ),
2)cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją robót wynikające wprost
z przedmiaru robót,
3)koszt wykonania robót, w tym urządzenia, materiały, sprzęt, robocizna,
4) narzuty i dodatki dla wykonawcy,
5)koszt obowiązków kierownika budowy,
6)transportu i dostaw,
7)pełen zakres robót objętych projektami budowlanymi, przedmiarami oraz innymi
warunkami i wymaganiami zawartymi w niniejszej SIWZ,
8)sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
9)koszty organizacji i zabezpieczenia placu budowy,
10)koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych i odtworzeniowych,
11)koszty związane z odbiorami wykonanych robót,
12)ewentualne opłaty za składowanie gruzu i ziemi.
12.6.Wykonawca powinien przeanalizować projekt budowlany i przygotować ofertę cenową
w oparciu o własną analizę oraz przedmiar robót.
12.8.Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje
odrzucenie oferty.
12.9. W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentów zawierających dane finansowe
określone w innych walutach niż PLN, sprawdzenie spełnienia warunków nastąpi poprzez
przeliczenie tej waluty na PLN według bieżącego kursu średniego walut obcych w złotych na
podstawie tabeli kursów Narodowego Banku polskiego z dnia publikacji ogłoszenia
o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
kryterium ceny o wadze 60% oraz kryterium gwarancji o wadze 40% Oceny dokonywać
będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, która
uzyskała największa sumę punktów stanowi ofertę najkorzystniejszą.
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13.2. Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Kryterium:
cena - waga 60 %
- punktacja od 0 pkt do 60 pkt – najniższa cena ofertowa otrzyma 60 pkt., pozostałe
proporcjonalnie do najniższej ceny z ofert nie odrzuconych.
Do wyliczenia wg wzoru:
C =

Cena oferowana minimalna (Cn)
----------------------------------------------------

x

60 pkt (waga

kryterium)
Cena badanej oferty (Cb)
gdzie :
C - punkty badanej oferty
Cn - najniższa cena oferowana
Cb - cena badanej oferty
Gwarancja - waga 40 %
- punktacja od 0 pkt 40 pkt – oferta o najdłuższej gwarancji otrzyma 40 pkt., pozostałe
proporcjonalnie do najdłuższej gwarancji z ofert nie odrzuconych.
Do wyliczenia wg wzoru:
gwarancja badanej oferty w miesiącach (Gb)
G = ----------------------------------------------------------- x 40 pkt (waga kryterium)
gwarancja oferowana najdłuższa (Gn)
gdzie :
G - punkty badanej oferty
Cb - gwarancja badanej oferty
Gn - najdłuższa gwarancja oferowana
UWAGA- Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być
krótszy niż 24 miesięcy.
Przy okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy, dla celów przyznania punktacji
w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria
oceny ofert.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. Wykonawca
uzyska łączną liczbę punktów wynikającą z sumy poszczególnych kryteriów.
Oferta nie odrzucona, złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, zawierająca
najwyższą ocenę punktową, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
13.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz niniejszej SIWZ, niepodlegającego
wykluczeniu oraz zawierająca najwyższą ocenę punktową.
13.4. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
13.5. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
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przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonywania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 157, poz. 1314).
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
13.6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy

14.1. Umowa (zał. Nr 7 do SIWZ) w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta
zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie.
14.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
14.3. Jeżeli wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub
więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem
do podpisania umowy o zamówienie publiczne. Z umowy regulującej współpracę wynikać
będzie, co najmniej:
1)zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
przedmiot zamówienia,
2)wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację
zamówienia,
4)stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec
Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, jak i z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji.
14.4.Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi
Wykonawców biorących udział w postępowaniu, podając w szczególności:
1)nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
2)nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją
przyznaną ofertom
3)uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,
4)uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało
miejsce,
5)termin, określony zgodnie z art.94 ust.1 pkt 1, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
14.5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w siedzibie
Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej
Zamawiającego www.bip.cieladz.pl
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14.6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2)złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten
sam przedmiot zamówienia.
14.8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, albo 5 dni, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 , chyba że zostanie złożona tylko jedna oferta;
w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tych terminów.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
15.1.Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, a jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu
rękojmi za wady.
15.2.Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane
będzie wniesienie, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % ceny ofertowej, przedstawionej przez Wykonawcę.
15.3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku
następujących formach:
1)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 94 9291 0001 0064 5126 2000 0430
z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy.
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2007r. Nr 42, poz. 275).
15.4.Zabezpieczenie wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginałów odpowiednich dokumentów
u Zamawiającego.
15.5.W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie
wynikać zobowiązanie Gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty, do wysokości
określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie
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Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz termin obowiązywania gwarancji
i termin zwrotu gwarancji.
15.6.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form zabezpieczenia, jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
15.7.Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w następujący sposób:
1)70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2)30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie
okresu rękojmi za wady.
16. Istotne dla stron postanowienia dotyczące treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
16.1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy dotyczących terminu
wykonania prac będących przedmiotem zamówienia w sytuacji działania niekorzystnych
czynników atmosferycznych. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany umowy
w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, a które są korzystne dla Zamawiającego.
16.2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kopii,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, polisy lub innych dokumentów ubezpieczenia,
potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres
realizacji umowy.
Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu oryginał polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia.
16.3.Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
16.4.Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który
spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
16.5.Umowa zostanie zawarta według załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru (zał. nr
7), na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
16.6.O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje wybranego
Wykonawcę pismem powiadamiającym o wyborze jego oferty.
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16.7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku
postępowania o zamówienie publiczne
17.1.Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu
przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.
17.2.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia ,
3)odrzucenia oferty odwołującego.
4)Odwołanie wnosi się do prezesa K.I.O. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub
zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów , określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołujący przesyła kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia, w sposób
umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5)Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane w sposób
określony a art. 27 u.2 PZP, albo w terminie 10 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
6)Zamawiający przekaże kopię odwołania nie później niż w terminie 2 dni od daty
otrzymania, jednocześnie wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli
odwołanie dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zamieści ją również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do
wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia odwołania.
7)Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198..
18. Informacja dotycząca składania ofert częściowych i wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
19. Informacja dotycząca udzielenia tzw. zamówienia uzupełniającego
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowić mogą nie
więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem
niniejszego zamówienia.
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20.Postanowienia dotyczące protokołu postępowania
1)Oferty, oświadczenia, wnioski, umowa oraz inne dokumenty i informacje składane przez
Zamawiającego i Wykonawców w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do
protokołu.
2)Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
3)Oferty są jawne od chwili otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane.
4)Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie według
poniższych zasad:
a)Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu wniosku,
b)Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
c)udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w siedzibie zamawiającego, w czasie
godzin jego urzędowania i w obecności Zamawiającego,
d)Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert;
5)Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu i załączników pocztą, lub
faksem, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych będzie to utrudnione,
zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób udostępnienia tych
dokumentów.
6)W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2010 r. Nr
223) oraz Kodeks cywilny.
21. Załączniki do specyfikacji
1.Formularz ofertowy (wzór) – Zał. Nr 1
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 2
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Zał. nr 2a
4. Wykaz wykonanych robót – Zał. Nr 3
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – Zał. Nr 4
6.Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Zał. Nr 5
7.Informacja dotycząca podwykonawców – zał. Nr 6
8. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia – zał. Nr 6a
9.Wzór umowy – Zał. Nr 7
10. Kosztorys Ofertowy – Zał. Nr 8
11. STWIOR – Zał. Nr 9
12. zał. nr 10 - Dokumentacja Teechniczna - Stolniki
13. zał. nr 11 - rys. 1 - Stolniki
14. zał. nr 12 - rys. 2 - Stolniki
15. zał. nr 13 - Dokumentacja Techniczna - Komorów
16. zał. nr 14- przekrój - Komorów
17. zał. nr 15 - rys. 1 - Komorów.
18. zał. nr 16 - Dokumentacja Techniczna - Wisówka
19. zał. nr 17 - rys. - Wisówka
20. zał. nr 18- Dokumentacja Techniczna - Łaszczyn
21. zał. nr 19- przekrój - Łaszczyn
22. zał. nr 20a-rys. - Łaszczyn
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23. zał. nr 20b-rys. - Łaszczyn
24. zał. nr 21 - Dokumentacja Techniczna - Zuski
25. zał. nr 22 - rys 1 - Zuski
26. zał. nr 23 - przekrój - Zuski
27. zał. nr 24 - Dokumentacja Techniczna - Gułki
28. zał. nr 25 - rys. - Gułki
29. zał. nr 26 - przekrój – Gułki
30. zał. nr 27 - Dokumentacja Techniczna – Mroczkowice
31. zał. nr 28 - rys.- Mroczkowice
32. zał. nr 29 - przekrój - Mroczkowice
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Zał. Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na wykonanie zadania:
,,Remont dróg gminnych – powierzchniowe utrwalenie, beton”
1. Pełna nazwa i adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
NIP:............................................................. Regon :..................................................................
tel…………………………………
fax………………………………………………………………...
e-mail: ………………………………….
2. Przystępując do przetargu nieograniczonego na w/w zadanie oferuję wykonanie
zamówienia w zakresie objętym SIWZ, na warunkach w niej określonych i składam
następującą ofertę:
cena ofertowa brutto...................zł.(słownie:...........................................................zł……/100)
w tym : netto..........................zł. .(słownie:...........................................................zł……/100) +
plus
……%
podatek
VAT
.........................zł.
.(słownie:...........................................................zł……/100)
3. Oświadczam, że w przypadku uznania mojej oferty za najbardziej korzystną,
zobowiązuję się do zawarcia stosownej umowy na roboty objęte zamówieniem.
4. Wadium w wysokości ...................... zł. (słownie: .................................... zł. 00/100) zostało
wniesione w dniu ......................... w formie.........................................................................
5. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do złożenia przed podpisaniem
umowy zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia w formie
........................................................................ w wysokości ............................................zł.
co stanowi 5% ceny całkowitej (brutto).
6. Oświadczam, że:
1)przedmiot zamówienia wykonam/y w terminie ..............................
2)zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ oraz wzorem
umowy i akceptuję je bez zastrzeżeń,
3)otrzymałem wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty,
4)uważam się za związanym ofertą do terminu jej ważności, wskazanego w SIWZ,
5) udzielam ……… miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia oraz
rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
6) przedmiot zamówienia zamierzam realizować sam/z udziałem podwykonawców*,
7)część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy*
obejmuje:........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
8.Oferta zawiera.......................ponumerowanych stron.
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Zastrzeżenia Wykonawcy:
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Inne informacje Wykonawcy:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Załączniki do oferty:
1....................................................
2....................................................
3....................................................
4....................................................
5....................................................
6....................................................

...............................................................................
(pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub
osoby upoważnionej do jego reprezentowania)

.........................................................................................
(miejscowość, dnia)
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy:
OŚWIADCZENIE
Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................
..............................................................................................................
Telefon/Fax/e-mail: ..............................................................................................................
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:
,,Remont dróg gminnych – powierzchniowe utrwalenie, beton”
oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, a w tym:

1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3) Dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
4) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

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

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

miejscowość , data
firmy Wykonawcy

podpisy upełnomocnionych przedstawicieli
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Załącznik nr 2a

Pieczęć wykonawcy:

….............................

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany
…...................................................................................................................................................
.............
(imię i nazwisko upełnomocnionego przedstawiciela firmy wykonawcy)

ubiegając się o zamówienie publiczne jako wykonawca zamówienia:
,,Remont dróg gminnych – powierzchniowe utrwalenie, beton”

Oświadczam że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015,
poz. 2164).

…........................................
.....................................................................................
(miejscowość,
data)
(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli
firmy wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do
SIWZ
Pieczęć Wykonawcy:

WYKAZ ROBÓT
Wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami
potwierdzającymi (referencjami), że usługi te zostały wykonane należycie.

Lp.

Opis wykonanych
(zakres) robót

Wartość netto
wykonanych
robót

1
2
3
4
5

….................................................
(podpis wykonawcy)
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Data wykonania
robót (zgodnie z
zawartą umową)

Miejsce
wykonania
(adres inwestycji)

Załącznik nr 4 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy:

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:

,,Remont dróg gminnych – powierzchniowe utrwalenie, beton”

Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione osoby:

Imię i nazwisko

Rodzaj posiadanych
uprawnień

1

Opis kwalifikacji
zawodowych

2

3

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

Podstawa dysponowania
osobą

4

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

miejscowość , data
firmy Wykonawcy

podpisy upełnomocnionych przedstawicieli
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy:

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:
,,Remont dróg gminnych – powierzchniowe utrwalenie, beton”
oświadczamy, że:
- nie należę/-my do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 2017, poz. 229), z żadnym z pozostałych
Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu
- należę/-my do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 2017, poz. 229), z następującymi Wykonawcami:
………………………………………………………………………………………
…………….

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

………………………………………………………………………………………
………..……
(wymienić nazwy Wykonawców w przypadku zaistnienia ww.
okoliczności)
........................................................

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

miejscowość , data
firmy Wykonawcy

podpisy

upełnomocnionych

przedstawicieli

UWAGA
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów:
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grupa kapitałowa to wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten przedsiębiorca;

przedsiębiorca to przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
a także:
a) osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze
użyteczności publicznej, której nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej,

b) osoba fizyczna wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osoba fizyczna, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli
koncentracji, o której mowa w art. 13 ww. ustawy,

d) związkach przedsiębiorców to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców,
jak również związki tych organizacji;

przejęcie kontroli to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez
przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności
prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; zgodnie z art. 4 pkt 4 ww. ustawy.

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy:

Dotyczy realizacji zamówienia pn.:

,,Remont dróg gminnych – powierzchniowe utrwalenie, beton”

Oświadczenie

o części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Oświadczam że*:

Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi wykonawcy;
Podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie następujących prac:
-………………………………………………………………………………………..

-………………………………………………………………………………………..

-………………………………………………………………………………………..
* niepotrzebne skreślić

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

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

miejscowość , data
firmy Wykonawcy

podpisy
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upełnomocnionych

przedstawicieli

Załącznik nr 6a do SIWZ

Pieczęć wykonawcy:

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Lp
.

Pełna nazwa podmiotu oddającego

Adres/siedziba
podmiotu

do dyspozycji niezbędne zasoby

Nr telefonu/faksu

Działając jako przedstawiciel/e upoważniony/ieni do reprezentacji (podać nazwę podmiotu
udostępniającego

zasób,

adres,

NIP/PESEL,

KRS/CEiDG)…………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………...................... zobowiązuję/emy się do oddania do dyspozycji na rzecz
Wykonawcy (podać nazwę podmiotu składającego ofertę) ……………………………z
siedzibą w …………………………………………………………..…………………..…..przy
ul
…………………………………………………………………………………………………
………. niezbędnych zasobów w zakresie*:
……………………………………………………………………………………………..……
……
……………………………………………………….…………………………………………
……
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na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:

„Remont dróg gminnych – powierzchniowe utrwalenie, beton”

Zasób

opisany

powyżej

będzie

wykorzystany

w

następujący

sposób**:

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

Zasób

opisany

powyżej

zostanie

udostępniony

na

podstawie***:

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

Zakres i okres udziału podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, przy
wykonywaniu zamówienia:
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…………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………
……………..….…

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

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

miejscowość , data

podpis/y Wykonawcy

*) należy zaznaczyć właściwe i opisać udostępniany zasób lub podać dane, np.: imię i
nazwisko udostępnianej osoby, dokładna nazwę roboty budowlanej, która jest
udostępniania

**) należy dokładnie opisać sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez
Wykonawcę
przy realizacji zamówienia, np. konsultacje, doradztwo, know-how,
podwykonawstwo, nadzorowanie, itp.

***) należy opisać charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
np.:
umowa
o
udostępnienie
zasobu,
umowa
o współpracy, porozumienie itp.
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Zał. Nr 7 do SIWZ
-wzórUMOWA NR ………….
zawarta w dniu ………….. r. pomiędzy Gminą Cielądz, 96-214 Cielądz 59, NIP 835 15 31
678; REGON 750148199, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, którą reprezentuje:
Paweł Królak – Wójt Gminy
Przy kontrasygnacie pani Gabrieli Milczarskiej – Skarbnika Gminy
a
…………………………………………………………………………………………………
……………..,
NIP:………………..,
REGON:……………………,
zwaną
dalej
Wykonawcą,
reprezentowaną przez………………………………………………., została zawarta umowa
następującej treści:
§1
W drodze rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a wykonawca
przyjmuje do realizacji zadanie: ,,Remont dróg gminnych – powierzchniowe
utrwalenie, beton”
Zakres robót:
OGÓLNE
Przedmiotem inwestycji jest remont dróg gminnych stanowiących dojazd do siedlisk
rolniczych na terenie Gminy Cielądz. Inwestycja obejmuje, roboty pomiarowe,
mechaniczne wyrównanie terenu oraz zagęszczenie gruntu i ułożenie nowej warstwy
podbudowy z betonu klasy C12/15 o gr. 10 cm pochodzącego z węzła betoniarskiego
oraz wzmocnienie poboczy zagęszczającą się pospółką o szerokości 50 cm i gr. 10 cm.
Szerokość podbudowy betonowej będzie wynosiła 3 do 4 m, natomiast spadki
poprzeczne na odcinkach prostych – daszkowe 2%, a na łukach- jednostronne 4%. Po
ułożeniu podbudowy należy dokonać prac pielęgnacyjnych piaskiem i wodą oraz
wykonać dylatacje poprzeczne ( co 4 metry). Zamówienie obejmuje remont 7 odcinków
dróg o łącznej długości 1,48 km co stanowi powierzchnię 5359 m2 .

Remont drogi gminnej w miejscowości Gułki
Inwestycja obejmuje, roboty pomiarowe, mechaniczne wyrównanie terenu oraz zagęszczenie
gruntu i ułożenie nowej warstwy podbudowy z betonu klasy C12/15 o gr. 10 cm
pochodzącego z węzła betoniarskiego oraz wzmocnienie poboczy zagęszczającą się pospółką
o szerokości 50 cm i gr. 10 cm. Ze względu na warunki panujące w terenie szerokość
podbudowy betonowej będzie wynosiła 3 m, natomiast spadki poprzeczne na odcinkach
prostych – daszkowe 2%. Po ułożeniu podbudowy należy dokonać prac pielęgnacyjnych
piaskiem i wodą oraz wykonać dylatacje poprzeczne ( co 4 metry). Zamówienie obejmuje
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remont na odcinku Km= 0 +000.00 do Km=0+135.00 o łącznej długości 0,135 km co
stanowi powierzchnię 405,0 m2 .
Remont drogi gminnej w miejscowości Komorów
Inwestycja obejmuje, roboty pomiarowe, mechaniczne wyrównanie terenu oraz zagęszczenie
gruntu i ułożenie nowej warstwy podbudowy z betonu klasy C12/15 o gr. 10 cm
pochodzącego z węzła betoniarskiego oraz wzmocnienie poboczy zagęszczającą się pospółką
o szerokości 50 cm i gr. 10 cm. Szerokość podbudowy betonowej będzie wynosiła
4
m, natomiast spadki poprzeczne na planowanym do remontu odcinku prostym – daszkowe
2%. Po ułożeniu podbudowy należy dokonać prac pielęgnacyjnych piaskiem i wodą oraz
wykonać dylatacje poprzeczne ( co 4 metry). Zamówienie obejmuje remont na odcinku
Km= 0 +000.00 do Km=0+500.00 o łącznej długości 0,500 km co stanowi powierzchnię
2000,0 m2 .
Remont drogi gminnej w miejscowości Łaszczyn
Inwestycja obejmuje, roboty pomiarowe, mechaniczne wyrównanie terenu oraz zagęszczenie
gruntu i ułożenie nowej warstwy podbudowy z betonu klasy C12/15 o gr. 10 cm
pochodzącego z węzła betoniarskiego oraz wzmocnienie poboczy zagęszczającą się pospółką
o szerokości 50 cm i gr. 10 cm. Ze względu na warunki panujące w terenie szerokość
podbudowy betonowej będzie wynosiła 3 m, natomiast spadki poprzeczne na odcinkach
prostych – daszkowe 2%, a na łukach- jednostronne 4%. Po ułożeniu podbudowy należy
dokonać prac pielęgnacyjnych piaskiem i wodą oraz wykonać dylatacje poprzeczne
( co 4 metry). Zamówienie obejmuje remont na odcinku Km= 0 +000.00 do Km=0+175.00
o łącznej długości 0,175 km co stanowi powierzchnię 525,0 m2 .
Remont drogi gminnej w miejscowości Mroczkowice
Inwestycja obejmuje, roboty pomiarowe, mechaniczne wyrównanie terenu oraz zagęszczenie
gruntu i ułożenie nowej warstwy podbudowy z betonu klasy C12/15 o gr. 10 cm
pochodzącego z węzła betoniarskiego oraz wzmocnienie poboczy zagęszczającą się pospółką
o szerokości 50 cm i gr. 10 cm. Szerokość podbudowy betonowej będzie wynosiła
4
m, natomiast spadki poprzeczne na planowanym do remontu odcinku prostym – daszkowe
2%. Po ułożeniu podbudowy należy dokonać prac pielęgnacyjnych piaskiem i wodą oraz
wykonać dylatacje poprzeczne ( co 4 metry). Zamówienie obejmuje remont na odcinku
Km= 0 +215.00 do Km=0+340.00 o łącznej długości 0,125 km co stanowi powierzchnię
500,0 m2 .
Remont drogi gminnej w miejscowości Stolniki
Inwestycja obejmuje, roboty pomiarowe, mechaniczne wyrównanie terenu oraz zagęszczenie
gruntu i ułożenie nowej warstwy podbudowy z betonu klasy C12/15 o gr. 10 cm
pochodzącego z węzła betoniarskiego oraz wzmocnienie poboczy zagęszczającą się pospółką
o szerokości 50 cm i gr. 10 cm. Szerokość podbudowy betonowej będzie wynosiła
4
m, natomiast spadki poprzeczne na planowanym do remontu odcinku prostym – daszkowe
2%. Po ułożeniu podbudowy należy dokonać prac pielęgnacyjnych piaskiem i wodą oraz
wykonać dylatacje poprzeczne ( co 4 metry). Zamówienie obejmuje remont na odcinku
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Km= 0 +310.00 do Km=0+520.00 o łącznej długości 0,210 km co stanowi powierzchnię 840
m2 .
Remont drogi gminnej w miejscowości Wisówka
Inwestycja obejmuje, roboty pomiarowe, mechaniczne wyrównanie terenu oraz zagęszczenie
gruntu i ułożenie nowej warstwy podbudowy z betonu klasy C12/15 o gr. 10 cm
pochodzącego z węzła betoniarskiego oraz wzmocnienie poboczy zagęszczającą się pospółką
o szerokości 50 cm i gr. 10 cm. Szerokość podbudowy betonowej będzie wynosiła
3
m, natomiast spadki poprzeczne na odcinkach prostych – daszkowe 2%, a na łukachjednostronne 4%. Po ułożeniu podbudowy należy dokonać prac pielęgnacyjnych piaskiem i
wodą oraz wykonać dylatacje poprzeczne ( co 4 metry). Zamówienie obejmuje remont na
odcinku Km= 0 +277.00 do Km=0+410.00 o łącznej długości 0,133 km co stanowi
powierzchnię 399 m2 .

Remont drogi gminnej w miejscowości Zuski
Inwestycja obejmuje, roboty pomiarowe, mechaniczne wyrównanie terenu oraz zagęszczenie
gruntu i ułożenie nowej warstwy podbudowy z betonu klasy C12/15 o gr. 10 cm
pochodzącego z węzła betoniarskiego oraz wzmocnienie poboczy zagęszczającą się pospółką
o szerokości 50 cm i gr. 10 cm. Ze względu na warunki panujące w terenie szerokość
podbudowy betonowej będzie wynosiła 3 m, natomiast spadki poprzeczne na odcinkach
prostych – daszkowe 2%, a na łukach- jednostronne 4%. Po ułożeniu podbudowy należy
dokonać prac pielęgnacyjnych piaskiem i wodą oraz wykonać dylatacje poprzeczne
( co 4 metry). Zamówienie obejmuje remont na odcinku Km= 0 +000.00 do Km=0+230.00
o łącznej długości 0,230 km co stanowi powierzchnię 690,0 m2 .

§2
umowy

1.Za
wykonanie
przedmiotu
ustalono
wynagrodzenie
ryczałtowe
w wysokości:
netto: ……………….zł. (słownie:…………………. zł.00/100) plus 23% podatek VAT,
tj…….. zł.
brutto: ……………zł. (słownie: ……………………zł. 00/100)
2.Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia faktury końcowej, na podstawie
protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót, na konto Wykonawcy nr
……………………
3.Roboty uzupełniające, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez
Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy
zachowaniu tych samych norm, parametrów
i standardów, po podpisaniu przez strony umowy dodatkowej, ustalającej zakres rzeczowy,
finansowy i termin realizacji.
§3
1.Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia …………… r..
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2. .W przypadku długotrwałych opadów (powyżej 10 kolejnych dni) uniemożliwiających
wykonywanie przedmiotu zamówienia, co będzie potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu o 20 dni
w stosunku do terminu wymienionego w §3 pkt.1
§4
1.Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)protokolarne przekazanie placu budowy wraz z dziennikiem budowy i uproszczonym
projektem wykonawczym,
2)zapewnienie nadzoru poprzez ustanowienie inspektora nadzoru działającego w ramach
przepisów prawa i postanowień niniejszej Umowy,
3)dokonywanie odbiorów wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w
umowie.
2.Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przedłożenia Zamawiającemu w dniu odbioru - kosztorysu powykonawczego; przed
wbudowaniem, oświadczenia o pochodzeniu kruszywa naturalnego z kopalni posiadającej
koncesję wydaną przez Urząd Marszałkowski lub Starostwo Powiatowe;
2)wykonanie robót objętych przedmiotem Umowy w pełnym zakresie i ich realizacji zgodnie
z dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp i
przeciwpożarowymi,
3)zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem
kierownikam budowy posiadającego stosowne uprawnienia, i innych uprawnionych osób;
4)wejście na plac budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie,
5)zorganizowanie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac budowlanych,
6)zapewnienie dostawy materiałów, sprzętu i narzędzi, niezbędnych
do wykonania przedmiotu umowy,
7)ubezpieczenie przedmiotu umowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz wszelkiego
ryzyka na własny koszt,
8)utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na terenie budowy i dojazdach,
9)zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wcześniej wykonanych elementów
mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót. Jeżeli Wykonawca
spowoduje szkody w elementach robót realizowanych lub zakończonych - niezależnie czy
były przez niego wykonywane, zobowiązany jest do ich usunięcia, w przeciwnym wypadku
wartość tych szkód oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i ich kosztem obciąży
Wykonawcę.
§5
1.Odbiór
końcowy
robót
zostanie
przeprowadzony
przez
Zamawiającego
w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia, przy czym inspektor nadzoru musi
potwierdzić, iż prace zostały wykonane zgodnie z umową i pozbawione są wszelkich wad. Do
zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załącza dokumenty wymagane ustawami i
wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.
2.Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, na okoliczność czego zostanie sporządzony
protokół podpisany przez obie strony.
3.Wykonawca udzieli ….. miesięcy gwarancji na realizowanie roboty, licząc
od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru robót.
4. Ustala się coroczny przegląd gwarancyjny w trakcie czasu gwarancji
w miesiącu wrześniu, oraz przegląd pogwarancyjny – ……….. 20… r.
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5.Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego
wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych – w ciągu 24
godzin.
6.Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie
Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego
terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.
7.W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niedotrzymania
terminów, o których mowa w §5 ust.5, Zamawiający zleci ich usunięcie innemu podmiotowi,
obciążając kosztami wykonawcę, lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
8.Stwierdzenie usunięcia wad i usterek nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. Na okoliczność
usunięcia wad i usterek spisany będzie protokół z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.
9.W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancji zostanie
wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad i usterek,
a datą ich usunięcia.
10.Wykonawca
nie
odpowiada
za
usterki
powstałe
w
wyniku
zwłoki
w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki, których można było
uniknąć zawiadamiając Wykonawcę w terminie o zaistniałej usterce.
§6
Wykonawca
wniósł
zabezpieczenie
należytego
wykonania
umowy
a) w formie …………………..na kwotę: ………..zł. (słownie: ……………….zł.00/100), tj.
5% wynagrodzenia brutto określonego tytułem zabezpieczenia należytego wykonania
przedmiotu
b) w innych formach
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
§7
Zwrot zabezpieczenia w wysokości 70% ogólnej kwoty zabezpieczenia nastąpi w ciągu 30
dni od daty wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane.
Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z
tytułu rękojmi za wady.
§8

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom realizację przedmiotu niniejszej Umowy
w zakresie podanym w ofercie, w wyniku wyboru której została zawarta niniejsza Umowa.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy
o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem Umowy.
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3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej.
4. Zamawiający w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów,
o których mowa w ust. 2, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie spełniające wymagań
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz gdy przewiduje termin
zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o
podwykonawstwo,
w terminie określonym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu
Umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o
których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 7 uważa się za
akceptację Umowy przez Zamawiającego.
8. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę
decyzji
o zmianie zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, jest
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu
tej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć
zgodę Wykonawcy na zmianę Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
zmiany. Postanowienia ust. 3, 4, 5 stosuje się odpowiednio.
9.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany Umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany Umowy o
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do Umowy o podwykonawstwo.
10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia
należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z
podwykonawcom.
11.Zamawiający wymaga, aby w Umowie podwykonawczej został przewidziany obowiązek
niezwłocznego składania Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
pisemnego oświadczenia o otrzymaniu lub nie otrzymaniu wszystkich należnych płatności, o
ile Zamawiający wystąpi z żądaniem złożenia takiego oświadczenia.
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12. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających
kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Termin na dostarczenie
powyższych dokumentów nie może być krótszy niż 3 dni.

§9
1. Zamawiający powołuje na inspektora nadzoru Pana/Panią……………….,
nr uprawnień …………………………
4. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy wszelkich poleceń
związanych z jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego, zgodnie z umową i sztuką
budowlaną, wykonania przedmiotu umowy.
5. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych niniejszą umową jest
kierownik budowy ……………………………, nr uprawnień………………….
§10
1. Zamawiający upoważniony jest do potrącenia z przedstawionej faktury kary umownej za
niedotrzymanie terminu wykonania robót oraz naliczenia kary umownej w sytuacji
nieusunięcia wad wykonania ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1%
wartości przedmiotu zamówienia;
2.Za jednostronne odstąpienie od umowy po jej podpisaniu z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10%
wartości przedmiotu zamówienia.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeśli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
4.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki nienależytego lub
nieterminowego wykonania umowy, które wpłyną na wzrost obciążeń finansowych
Zamawiającego wobec osób trzecich, w tym banków.
§11
1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności: wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia, w tym
prac fizycznych oraz operatorów sprzętu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia –
jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepisów kodeksu pracy.
2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane
wyżej czynności.
3. Wykonawca składa wykaz stanowisk osób oddelegowanych do realizacji zamówienia
wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed
przystąpieniem do wykonywania robót. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji
przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy wykonawcy.
4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do
umowy (wykonawca przedstawia korektę wykazu stanowisk osób oddelegowanych do
wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności
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przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie, o
którym mowa w ust. 3. W przypadku wątpliwości co do charakteru zatrudnienia osób
wykonujących czynności wskazane w ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zgłoszenia tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy.
6. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez
zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych
w wykazie, o którym mowa w ustępie 3 – jeżeli zamawiający o to wystąpi. Zamawiający
może wskazać Wykonawcy jakie dowody uzna za wystarczające celem spełnienia
żądania opisanego w zdaniu poprzednim.
§ 12
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt.1 powinny odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w
art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

§13
1. Zamawiający i Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli druga strona narusza w
sposób podstawowy postanowienia Umowy.
2. Do podstawowych naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich przez
okres 2 tygodni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
2) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem i opóźnienia
wynoszą więcej niż 14 dni,
3) Wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości,
4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy,
5) Jeśli Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarżenia.
2.1 Zamawiający może również odstąpić od Umowy w razie konieczności wielokrotnego
dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, którzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których
przedmiotem są roboty budowlane lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności jeżeli:
Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego
pisemnego wyznaczenia terminu 1 m-ca do zapłaty faktur.
Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny końcowego odbioru przedmiotu
umowy.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
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Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, Wykonawcy przysługuje jedynie
wynagrodzenie należne z tytułu robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy, pod
warunkiem, że roboty te zostały wykonane prawidłowo.
5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek
wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie
opuszczenia terenu budowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień
odstąpienia,
b) Wykonawca na swój koszt zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla
zachowania warunków bezpieczeństwa,
c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada,
d) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez siebie
dostarczonego lub wzniesionego,
e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada zobowiązany jest do:
- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia,
- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§14
Zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§15
We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579).
§16
Integralną cześć umowy stanowią:
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami
oferta Wykonawcy
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§17
Wszystkie spory wynikłe z przedmiotu umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu na
siedzibę Zamawiającego.
§18
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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