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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla zamówienia publicznego udzielanego w trybie prz etargu nieograniczonego  

na roboty budowlane pn. 

 

„Przebudowa drogi do pól uprawnych w m. D ąbrówka-Wyłazy gm. 
Skórzec” 
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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z 
późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej: SIWZ). 
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwot ustalonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych (tj. 5.000.000,00 euro – dla robót budowlanych). 

 

Przez użyte w zapisach niniejszej SIWZ zwroty „Ustawa” lub ”Pzp” rozumie się Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 

Wójt Gminy Skórzec 

ul. Siedlecka 3 

08-114  Skórzec 

Tel. 25-631-28-61 

Fax: 25-631-28-91 

Strona internetowa: http://www.skorzec.eu     (zakładka „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ”) 

 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 113, poz. 
759, z późn. zm.). 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.      Nazwa nadana zamówieniu publicznemu:  

„Przebudowa drogi do pól uprawnych w m. D ąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec” . 
 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych – działki nr geod. 1100 i 1102 w m.      
Dąbrówka-Wyłazy - na odcinku 1.200 mb, o szerokości 5,0 m. 

2.2. Zakres prac obejmuje:  

a) podbudowę z kruszywa naturalnego o grubości 8 cm 

b) stabilizację gruntu cementem 25 kg/m2 

2.3. Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: projekty budowlane, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, które stanowią załączniki do 
niniejszej SIWZ. 

2.4. Wspólny Słownik  Zamówień Publicznych (CPV):  

      45.23.32.26-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 

2.5. Wymagania dotyczące robót: 

1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami 
technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp; 

2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ; 

3) użyte materiały i urządzenia powinny mieć odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i 
zapewniające sprawność eksploatacyjną. 

    

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

- termin rozpoczęcia:  po podpisaniu umowy 

- termin zakończenia: do 30.09.2013 roku   

 

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW   

 

1. O udzielenie zamówienia mog ą się ubiega ć Wykonawcy, którzy nie podlegaj ą wykluczeniu z post ępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 i spełniaj ą warunki udziału w post ępowaniu okre ślone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo 
zamówie ń publicznych, dotycz ące: 

 

1.1. posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 
nakładaj ą obowi ązek ich posiadania 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

-  Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie  
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1.2. posiadania wiedzy i do świadczenia 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że: 

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 
robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie bądź remoncie drogi na odcinku co najmniej 1.000 mb w 
ramach jednego zamówienia, obejmującą w swym zakresie wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i 
wzmocnienie gruntu spoiwem hydraulicznym. 

 

1.3a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicz nym  
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

-  Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie  

 

1.3b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania za mówienia 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli 
wykaże, że: 

dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. nr 83 poz. 578) lub 
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych: 
 

a) kierownik robót : 

  - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej 

 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej  
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

-  Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie  

 
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać, nie później 

niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z 
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.  

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie  spełnia”, w 
oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w części VI SIWZ. 

 

4.1. Podmioty występujące wspólnie muszą łącznie spełniać wymagane warunki udziału w postępowaniu i załączyć  na 
ich potwierdzenie dokumenty wymienione w części VI pkt 1 SIWZ. 

 

4.2. Żaden z podmiotów występujących wspólnie (np. żaden z członków konsorcjum) i żaden ze wspólników spółki 
cywilnej nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, na potwierdzenie czego muszą złożyć odrębne dla 
każdego podmiotu dokumenty wyszczególnione w części VI SIWZ pkt. 2. 

 

5.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, ekonomicznym i finansowym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowi ązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb ędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia (oryginał). Do zobowiązania należy dołączyć dokument, z którego wynika prawo do 
reprezentacji podmiotu trzeciego (z wyjątkiem osoby fizycznej zobowiązującej się we własnym imieniu). 

5.2. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda, by udowodniając dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego 
załączyć dokumenty dotyczące w szczególności: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 



                                                                                       

 
 

5

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 

6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji 
części  zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w Części VI pkt 2 niniejszej SIWZ. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU. 

na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.            
z 2013r. poz. 231), zwanego dalej rozporządzeniem 

 

1. W zakresie wykazania spełniania warunków, o któr ych mowa w art. 22 ust. 1 (oprócz oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ)  ustawy nale ży przedło żyć: 

 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 
miejsce wykonania (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ ) oraz z załączeniem 
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

Zamawiający uzna za wystarczające załączenie dowodów do tych pozycji wykazu, które potwierdzają spełnianie 
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w części V pkt 1.2 SIWZ.     

 

 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 

A. poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

B. w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt A. 

C. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt A. 

 

 

       W przypadku, gdy gmina Skórzec jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, 
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

 

      

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ)  

 

3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do 
SIWZ). 

 

 

 

2. W zakresie niepodleganiu wykluczeniu na podstawi e art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć: 

1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (sporządzone według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ) 

 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,  

 

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zamiast 
dokumentów, o których mowa w części VI pkt 2 ppkt 2 SIWZ - przedkłada:  

      dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
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2) 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 pkt 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 – 
wystawione nie wcześniej niż określono w pkt 1). 

 

3a. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

4. Forma składania o świadcze ń i dokumentów potwierdzaj ących spełnianie warunków udziału w post ępowaniu    
oraz brak podstaw do wykluczenia z post ępowania: 

   Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia są 
składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) upoważnioną do podpisu,             
z umieszczoną klauzulą „za zgodność z oryginałem” .   

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona 
przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje 
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów 
oraz informacji drogą faksową oraz drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że oferta wraz z załącznikami składana 
jest w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

 

Dokumenty w/w powinny być adresowane na:  

Wójt Gminy Skórzec,    

ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec 

Nr faksu 25-631-28-91  

e-mail: d.sadlo@skorzec.eu  

z dopiskiem: 

   Zamówienie publiczne na: „Przebudow ę drogi do pól uprawnych w m. D ąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec” 
 

 

2.  Wszelka korespondencja przesyłana drogą elektroniczną bądź faksem po godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – 
piątek 8:00–16:00), uznana zostanie za otrzymaną w najbliższym kolejnym dniu pracy Urzędu następującym po dniu 
przesłania korespondencji. 

3. Po otwarciu ofert korespondencja z Wykonawcą przekazywana będzie na adres do korespondencji (pole „Dane 
kontaktowe do korespondencji”), wskazany w formularzu ofertowym, a w przypadku nie podania danych do 
korespondencji – na adres siedziby Wykonawcy.   

 

4. Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania przetargowego są: 

1) Pani Wiesława Brodzik, tel.: 25-631-28-64 - udzielanie informacji dotyczących strony merytorycznej 
(technicznej) przedmiotu zamówienia 

2) Pan Damian Sadło, tel.: 25 631-28-96 - udzielanie informacji dotyczących postępowania 
 

5. Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ 

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na 
piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego, wskazany w części VII pkt 1 SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotyczące treści SIWZ wpłynie do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść 
zapytań, wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania 
źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ 
(http://www.skorzec.eu/zamowienia-publiczne-2 ). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpatrzenia. 
 

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Gdy w 
wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin 
składania ofert. Dokonaną modyfikację a także informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający 
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niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, 
na której udostępniono SIWZ. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 31.07.2013r. do godz. 09.40 
wnieść wadium w wysoko ści:  4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 

 

2. Wadium może być wniesione w: 

- pieniądzu, 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że  poręczenie kasy 
jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych,  

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.). 

 

3.1. Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto Urzędu Gminy w Skórcu BS Siedlce 
O/Skórzec Nr 25 9194 0007 0055 0143 2000 0010, z dopiskiem: „Wadium: Przebudowa drogi do pól uprawnych w 
m. Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec”.  

  

3.2.  Wniesienie wadium w pieni ądzu b ędzie skuteczne je żeli, w podanym w pkt 1 terminie, znajdzie  si ę na 
rachunku bankowym Zamawiaj ącego. 

3.3. Zaleca się załączenie do oferty kserokopii Bankowego dowodu wpłaty / przelewu wadium w formie pieniężnej, z 
zastrzeżeniem, że skuteczne wniesienie wadium oceniane jest zgodnie z pkt 3.2. Zaleca się wniesienie wadium z 
odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

4.1. Wadium wnoszone w innej formie jak pieniądze Wykonawca zamieszcza w odrębnej kopercie i składa w oryginale w 
Urzędzie Gminy, w miejscu wyznaczonym na składanie ofert, w godzinach od 800 do 1545, do upływu terminu 
składania ofert. 

4.2. Zaleca się załączenie do oferty kserokopii dokumentu wadialnego, z zastrzeżeniem, że skuteczne wniesienie 
wadium oceniane jest zgodnie z pkt 4.1.  

 

5.  Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą 
posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z 
postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków 
wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. 

 

6.  Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 
pkt. 2 ustawy). 

 

7.  Zamawiaj ący zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
uniewa żnieniu post ępowania, z wyj ątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jak o 
najkorzystniejsza. 

 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako n ajkorzystniejsza, zamawiaj ący zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia  publicznego oraz (je śli dotyczy) wniesieniu 
zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. 

 

9. Zamawiaj ący zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy,  który wycofał ofert ę przed upływem 
terminu składania ofert.  

 

10. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, tj. : 

a) gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po 
jego stronie,  

b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy.  

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
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X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w 
postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę 
sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym 
lub czytelnym pismem ręcznym. 

 

3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią 
załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu 
wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo 
ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale 
lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

 

4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii.  

  Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone 
przez upoważnioną osobę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 
jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób. 

 

5. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez 
składającego ofertę. 

 

6. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji - co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą 
być udostępnione - muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ- INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICE 
PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako osobna część, nie złączoną z ofertą w sposób stały. 

 

7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom.                          
W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, w pkt 3) formularza oferty należy skreślić zwrot 
„wykonamy   / nie wykonamy  całość zamówienia siłami własnymi” oraz wskazać część (części) zamówienia, które 
Zamawiający powierzy podwykonawcom. Brak skreślenia któregoś z wymienionych zwrotów, z jednoczesnym brakiem 
wskazania części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom, będzie rozumiane jako wykonanie 
całości przedmiotu zamówienia bez pomocy podwykonawców. 

 

8. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców powinna spełnia ć następuj ące wymagania:  
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum) i wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika 
pełnomocnictwo. 

3) Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców,        
o których mowa w pkt 1. 

4) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 

5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. 
Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia 
będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. 

 

9. Oferta winna zawiera ć: 

1) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 

2) Dokumenty określone w sekcji VI SIWZ  

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się                
o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy. (wzór pełnomocnictwa 
stanowi Zał ącznik Nr 2 do SIWZ) 

4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania 
których pełnomocnik jest powołany 

5) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy, albo 
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ ) – 
zgodnie z art. 26 ust. 2d Ustawy. 

6) Pomocniczo: kopia dokumentu wadialnego / bankowego dowodu wpłaty 
 

10. Wskazane jest aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zadania, podczas której zbiorą informacje 
niezbędne do właściwej kalkulacji wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz właściwego 
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zaplanowania i organizacji wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

Zamknięta  koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy  oraz oznaczona napisem:  
 

OFERTA PRZETARGOWA – „ Przebudowa drogi do pól uprawnych w m. Dąbrówka-Wyłazy 
gm. Skórzec”  

 

Nie otwiera ć przed 31.07.2013r. do godz. 10:00 . 
 

W przypadku przesłania oferty pocztą kurierską należy zaznaczyć na kopercie: „OFERTA PRZETARGOWA – NIE 
OTWIERAĆ!”. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za np. omyłkowe otwarcie 
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 

Zamkni ętą kopert ę zawieraj ącą ofert ę należy zło żyć w Urzędzie Gminy Skórzec ul Siedlecka 3 (kancelaria - pokój  
nr 18) w terminie do dnia 31.07.2013 r. do godziny 09:40. 

Otwarcie ofert nast ąpi w siedzibie Zamawiaj ącego, w budynku Urz ędu Gminy w Skórcu, ul. Siedlecka 3 (pokój  
nr 13) w dniu 31.07.2013 r. o godzinie 10:00. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 
 

1. Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,  na podstawie projektów budowlanych, 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiaru robót, o których mowa w Części III pkt. 3 SIWZ, 
jako cenę ryczałtową. 

2. Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia 
pozwalające po jego wykonaniu na przekazanie go do użytkowania oraz należny podatek VAT. 

3. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy, z zastrzeżeniem 
przypadków przewidzianych w umowie.  

4. Wszystkie roboty dodatkowe, które wystąpią w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, a które Wykonawca powinien  
przewidzieć na etapie składania oferty, będą wykonywane w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

5. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obmiarze robót obciążają Wykonawcę, w związku z tym musi on przewidzieć  
wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

6. Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana w PLN liczbowo i 
słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w 
złotych polskich. 

7. Wskazane jest aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zadania, podczas której zbiorą informacje 
niezbędne do właściwej kalkulacji wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: 

                                Cena - 100 %  
 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie 
zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym 
wzorem: 

                                                 C min 

                                      Pc = ----------- x 100 

                                                   C 

gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie 

          C min- najniższa z cen w badanych ofertach 

          C – cena podana w badanej ofercie 
 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą 
dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. 
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Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów 
 

XIV. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY       
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszej SIWZ.  

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej faksem lub drogą elektroniczną, lub nie krótszym niż 
10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej jeżeli zostało przesłane w inny sposób, 
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Ustawy, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

3. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie   
podpisania umowy. 

4. Nieuzasadnione niedotrzymanie przez wybranego wykonawcę terminu podanego w zawiadomieniu będzie traktowane 
jako odmowa podpisania umowy i pociągnie za sobą konsekwencje przewidziane w ustawie Prawo zamówień 
publicznych. 

5. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 
wzór tejże umowy (art. 647 KC). 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wybrany wykonawca przedłoży Zamawiającemu wymagane zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy w myśl 
przepisów art. 148÷150 Pzp w wysokości 5 % warto ści brutto oferty. 

Zabezpieczenie to może być wniesione w: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że zobowiązanie 
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : Urząd 
Gminy w Skórcu BS Siedlce O/Skórzec Nr 25 9194 0007 0055 0143 2000 0 010 z dopiskiem „Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy: Przebudowa drogi do pól upraw nych w m. D ąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec”. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przedkładane w formie innej niż pieniądz musi umożliwiać 
zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty zabezpieczenia bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze 
wezwanie. Gwarancja lub poręczenie omawianego zabezpieczenia musi być bezwarunkowe i nieodwołalne. Nie 
dopełnienie przez wybranego  wykonawc ę w/w wymaga ń będzie stanowiło podstaw ę do utraty wadium i 
dokonania  ponownego wyboru ofert. 
 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ  
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMO WY ALBO WZÓR UMOWY 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego 
przez obie strony pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana istotnych postanowień  umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 

2.1. w przypadku konieczności zastąpienia osób, pełniących nadzór z ramienia inwestora oraz osób, które zostały 
wskazane w ofercie Wykonawcy do kierowania budową – z powodu wystąpienia okoliczności losowych, w 
szczególności śmierci, choroby, zmiany pracodawcy wskazanej osoby. W takiej sytuacji Wykonawca dostarczy 
pisemne oświadczenie uzasadniające konieczność dokonania takiej zmiany i wskaże w zamian osoby o 
wymaganych kwalifikacjach; 

2.2. warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

2.3. klęski żywiołowej; 

2.4. zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w  szczególności wstrzymanie 
realizacji umowy przez Zamawiającego; 

2.5. sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; 

2.6. tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi, wprowadzonych w życie po dacie 
podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 

2.7. oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 
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2.8. W przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których 
wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla 
wyeliminowania tych błędów; 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2.1.-2.8. termin wykonania umowy może 
ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

4. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w 
każdym czasie. 

 

5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – 
„Środki ochrony prawnej”. 
 

XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZ ĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

XIX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI 
ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.    
 

XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJ ĄCYCH 
 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt  6 ustawy, 
do 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 
 

XXI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIM ALNE WARUNKI JAKIM MUSZ Ą 
ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA 
MIĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM I WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W 
WALUTACH OBCYCH 

 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 
 

XXIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

XXIV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE 
ICH ZWROT  

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).    
 

XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ)  

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się                           
o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy.  (Załącznik Nr 2 do SIWZ) 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ) 

4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 4 do SIWZ ) 
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5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ ) 

6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych (Załącznik nr 6 do SIWZ ) 

7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ ) 

8. Oświadczenie nt. uprawnień (Załącznik nr 8 do SIWZ ) 

9. Wzór umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ ) 

10. Projekty budowlane 

11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

12. Przedmiar robót 
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 Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

Nazwa wykonawcy 

 
 
 
 

 
Dane kontaktowe do korespondencji 
 
(wypełnić, gdy są inne niż wskazane po lewej) 

Adres wykonawcy 

 
 
 
 

 
 
 
 

Numer faksu 
 
 

 
 

Adres e-mail 
 
 

 
 

Numer telefonu 
 
 

 
 
Osobą do kontaktu na etapie prowadzonego 
postępowania jest: 
 
………………………………………………….. 

 

Numer NIP  
 Numer REGON  

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr RIG.271.5.2013 
 

pn.:  „Przebudowa drogi do pól uprawnych w m. D ąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec”  
 
 

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

za całkowitą cenę: 

cena brutto ................………….................…… ……......................…zł 

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

.............................................................................................................) 
 

 w tym:  podatek VAT ( .......% )  

 

Oświadczamy, że cena oferty została sporządzona w oparciu o projekty budowlane, Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót, posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz uwzględnia należny podatek od 

towarów i usług VAT, a także wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia pozwalające po jego wykonaniu na 

przekazanie go do użytkowania. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   …………………………………………….. 
                                                                                                                        (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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1) Oświadczamy, że wykonamy / nie wykonamy 1 całość zamówienia  siłami własnymi. 

      Następujące prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 

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

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

 

2) Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkimi 

załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

3) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ (tj. do dnia 30.09.2013 r.) 

 

4) Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia (min. 36 m-cy), a także 

wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu 

cywilnego), licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. 

 

5) Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

 

6) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ (tj. 30 dni). 

 

7) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z …….. stron. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………          …………………          ……………………………………………….. 
       (miejscowość)                    (data)              (podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

L. dz. ...............................................                                                                       
......................................................... 
 [Miejscowość, data] 

PEŁNOMOCNICTWO  

I. My, niżej wyszczególnieni wykonawcy / wspólnicy: *) 

 

1. .......................................................................................................................................................... 
                                [pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika] 

reprezentowany przez: a).................................................................................................................... 

                                     b) ...................................................................................................... 

 

2. ......................................................................................................................... 
                                [pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika] 

reprezentowany przez:  

             a) ................................................................................................... 

             b) ................................................................................................... 

 

3. ........................................................................................................................................................... 
                               [pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika] 

reprezentowany przez:  

             a) ................................................................................................... 

             b) ................................................................................................... 

występujący wspólnie / występujący jako spółka cywilna,*) składamy ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

„Przebudowa drogi do pól uprawnych w m. D ąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec”  
 

II. Oświadczam/y, że na Pełnomocnika reprezentuj ącego wykonawców wyst ępuj ących wspólnie / wspólników,* ) 

w w/w post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego* ) / o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia 
przyszłej umowy* ) został wyznaczony:  

1.Pełnomocnik ...................................................................................................................... 

                                         [pełna nazwa Pełnomocnika] 

2. Wszyscy wykonawcy / wspólnicy*) określeni w punkcie I ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3. Pełnomocnik określony w punkcie II.1 jako nasz przedstawiciel jest upoważniony do reprezentowania 
wszystkich wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia*) / do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zaciągania 
zobowiązań w ich imieniu*). 

 

Podpis wykonawcy/ów / wspólnika/ów udzielającego/ych pełnomocnictwa: *)    
   

1.  a) ......................................................  b)...................................................... 

 

2.  a) ......................................................  b) ..................................................... 

 

           3.    a) ............................................................   b) ............................................................ 

 

*)niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 
 
 
 
………………………………………….. 
          (nazwa i adres wykonawcy) 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST  1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest: 

„ Przebudowa drogi do pól uprawnych w m. D ąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec ” 
 

Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, 

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej  

 

oraz złożyłem (-liśmy) wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 

 

 

 

 

 

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

                     (data)                                                                                       (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 
 

…………………………………… 
(nazwa i adres wykonawcy) 
 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.   

„Przebudowa drogi do pól uprawnych w m. D ąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec” 
 

na podst. art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, 

poz. 759 z późn. zmianami) 

oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 
 
 
 
 
 
    …………………………………….                                                                 …………………………………………………… 
                           (data)                                                                                           (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik  Nr 5 do SIWZ 
 

 
 

 
……………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy) 
 
 

INFORMACJA O PRZYNALE ŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

 

Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 

2010r., Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 

RIG.271.5.2013  

pn: „Przebudowa drogi do pól uprawnych w m. D ąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec”  

niniejszym informuję, że: 

 

1. Należę / Nie nale żę * do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

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

 

6. Należę do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą : ** 
 

Lp  
 

Nazwa i adres podmiotu nale żącego do tej samej grupy kapitałowej 
 

 
1. 

 
 
 

 
2. 

 
 
 

 
3. 

 
 
 

 
… 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
    …………………………………….                                                                 …………………………………………………… 
                          (data)                                                                                          (podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
** należy wypełnić jeśli dotyczy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 
 

……………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy) 
 

WYKAZ  
WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

„Przebudowa drogi do pól uprawnych w m. D ąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec” 
 

Lp. 
 

Rodzaj robót   
(zakres wykonanych robót) 

Miejsce 
wykonania 

Data (od – do) 
wykonania 

Warto ść wykonanych 
robót 

(brutto) 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

3     

 
 
 
 

… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
Do wykazu zał ączam (-y) dowody dotycz ące najwa żniejszych robót, okre ślające, czy roboty te zostały wykonane                
w sposób nale żyty oraz wskazuj ące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone 
 
 
 
  
 
    …………………………………….                                                                 …………………………………………………… 
                           (data)                                                                                           (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 
 
Uwaga: 
Wykonawca jest zobowi ązany wypełni ć wszystkie rubryki, podaj ąc kompletne informacje, z których wynika ć 
będzie spełnienie warunku, o którym mowa w cz ęści V pkt 1.2 SIWZ. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
 
 

 
……………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy) 
 
 

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

 
 

„Przebudowa drogi do pól uprawnych w m. D ąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec”  
 

Lp  Imię i nazwisko 
- Kwalifikacje zawodowe  

- doświadczenie 
- wykształcenie 

Zakres 
wykonywanych 

czynno ści 

Podstawa 
dysponowania 

1 

    
 
 
 

2 

    
 
 
 

3 

    

… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………                                                                             …………………………………………………… 
           (data)                                                                                                       (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
Wykonawca jest zobowi ązany wypełni ć wszystkie rubryki, podaj ąc kompletne informacje, z których wynika ć 
będzie spełnienie warunku, o którym mowa w cz ęści V pkt 1.3b) SIWZ. 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
 

…………………………………… 
(nazwa i adres wykonawcy) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE NT. POSIADANYCH UPRAWNIE Ń 
 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.  „Przebudowa drogi do pól uprawnych w m. D ąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec”  

 

oświadczam, że: osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane przepisami uprawnienia 

budowlane lub ich odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych 

 
W tym: 
 
1. Pan / Pani  ……………………………………………………………………………………. 

na stanowisku ………………………………………………………………………………….. 

 

posiada uprawnienia …………………………………………………………………………… 

 

w specjalności …………………………………………….…………………….…………….nr……………………….…………….. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
………………………………….                                                                              ….…………......…………………………….. 
                 (data)                                                                                                     (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
 

U  M  O  W  A     Nr …………… 
na roboty budowlane 

WZÓR 
 

zawarta  w dniu ……..……. 2013r.  w  Skórcu  pomiędzy: 
Gminą Skórzec  z siedzibą w Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec,  NIP  8212393379, zwaną  „Zamawiającym” 
 
reprezentowaną  przez : 
Wójta – Stanisława Kalińskiego 
przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Krystyny Szostek  
 
a 
………………………………………………………………………………………………...............................................................
..................…………………………………………….…………………………NIP………………………………………………… 
zwanym  „Wykonawcą”  reprezentowanym przez: 
.......................................................................................................... 
 
o  następującej  treści: 
 
 

§ 1 
1. W oparciu o wybór oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Nr postępowania RIG.271.5.2013) Zamawiający powierza, a 
Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. „Przebudowa drogi do pól uprawnych w m. 
Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec”. 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych – działki nr geod. 1100 i 1102 w 
m. Dąbrówka-Wyłazy - na odcinku 1.200 mb, o szerokości 5,0 m. 

2.2. Zakres prac obejmuje:  
a) podbudowę z kruszywa naturalnego o grubości 8 cm 
b) stabilizację gruntu cementem 25 kg/m2 

2.3. Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: projekty 
budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, które stanowią 
załączniki do niniejszej SIWZ. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy i przekazać Zamawiającemu zgodnie z warunkami 
zawartymi w niniejszej umowie oraz: 

1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym załączonymi do niej: projektami budowlanymi, Specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót. 

2) ofercie Wykonawcy, 
- stanowiącymi  integralną część umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami prowadzenia robót i terenem budowy i  nie wnosi w tym 
zakresie żadnych  zastrzeżeń.  

3. Wykonawca przedmiot umowy określony w § 1 wykona bez pomocy/przy pomocy* Podwykonawców w 
zakresie………………………………………………………* 

4. Na zawarcie umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą, którego Wykonawca wskazał w ofercie, Wykonawca 
musi uzyskać zgodę Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy *. 

5.  Umowa lub jej projekt o których mowa w ust. 4 powinny zawierać w szczególności zakres powierzonych robót oraz 
kwotę wynagrodzenia za roboty. Kwota  ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty 
Wykonawcy.* 

6.  Wszelkie zmiany umów z Podwykonawcą dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz  zakresu powierzonych robót 
wymagają zgody Zamawiającego. *  

7.  Umowy z podwykonawcami powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. * 
8.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniechania swoich podwykonawców tak jak gdyby 

były to działania, uchybienia lub zaniechania samego Wykonawcy. * 
9.  Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z 

jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. * 
10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 

Podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną*. 
11. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą.* 
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12. Wykonawca nie może przenieść swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

13. Wykonawca nie może dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich 
bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach: 
     Rozpoczęcie realizacji zadania : ……………..  
     Zakończenie realizacji zadania : ……………... r. 
 

§ 4 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy  protokolarnie teren budowy po podpisaniu umowy. 
 

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać Zamawiającemu           
w terminie odbioru robót. 

  
§ 5 

1.  Nadzór z ramienia inwestora będzie sprawował :  
     - Inspektor nadzoru branży drogowej: ……. ……………….……. 
      
2.  Wykonawca ustanawia osobę kierującą robotami budowlanymi: 
     - w branży drogowej: …………………………… 
      

 
§ 6 

1. Całkowite wynagrodzenie w formie ryczałtu (łącznie z podatkiem VAT) za wykonany i odebrany przedmiot umowy 
strony ustalają na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokości ……………………………... zł brutto (słownie 
złotych……………………….………………….…………). Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie koszty Wykonawcy 
związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

2. Rozliczenie odbędzie się fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości robót i po dokonaniu odbioru 
ostatecznego zamówienia, potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale 
inspektora nadzoru. 

3.  Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 
4. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych na podstawie 
zapisów umieszczonych w § 11. 

5. Faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać obligatoryjnie nr umowy i 
nazwę zadania. Do każdej faktury muszą być dołączone dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia, 
wymagane zgodnie z warunkami niniejszej umowy.  

6. Jeżeli część lub całość robót stwierdzonych w protokołach, o których mowa w ust. 3 została wykonana przez 
Podwykonawcę, zakres tych robót podlega wyszczególnieniu w protokole, który wymaga w takiej sytuacji 
potwierdzenia przez danego Podwykonawcę. W protokole określone zostanie także wynagrodzenie należne 
Podwykonawcy za wykonane roboty w wysokości nie większej niż określone w umowie na treść której zgodę wyraził 
Zamawiający. Tak sporządzony protokół stanowi dla Podwykonawcy podstawę do wystawienia faktury VAT 
Wykonawcy.* 

7. Zapłata dla Wykonawcy nastąpi po udokumentowaniu przez niego dokonania zapłaty dla Podwykonawcy należności 
wynikającej z faktury, jeżeli Podwykonawca taką fakturę  wystawił. Do faktury Wykonawca dołączy: 

1) kopie faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią 
przelewu bankowego lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty zgodne z przepisami prawa 
potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, 

2) oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wynagrodzenia za wykonane przez niego 
elementy robót.* 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z protokołem 
odbioru robót, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, oraz kompletu dokumentów, zgodnie z § 6 ust. 3 / i ust. 7* 
niniejszej umowy, na rachunek Wykonawcy  wskazany przez niego na fakturze. 

9. Brak dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty 
Wykonawcy do czasu usunięcia w/w braku, bez konsekwencji odsetkowych. Termin płatności wynagrodzenia na 
rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego rozpoczyna swój bieg z dniem doręczenia Zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji potwierdzającej spełnienie świadczenia na rzecz Podwykonawcy.* 

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 7 
1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowości do 

odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty 
potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
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2.  Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia w formie 
pisemnej przez Wykonawcę zakończenia robót i strony sporządzą  protokół odbioru. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie osiągnął gotowości odbioru, poprzez nie zakończenie całego 
zakresu robót zgłaszanych do odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru, a zgłoszenie 
gotowości do odbioru uznaje się za nieważne. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przez okres wykonywania przedmiotu umowy i po jego zakończeniu na dzień odbioru 
doprowadzić do należytego stanu i porządku teren budowy na własny koszt.  

5. Wykonawca udziela Zamawiaj ącemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesi ęcy, w tym na 
zastosowane wyroby budowlane, licz ąc od dnia sporz ądzenia protokołu odbioru ko ńcowego wykonanego 
przedmiotu umowy .   

6. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy 
okresowi gwarancji.  

7. Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy przeglądu gwarancyjnego. 
Zamawiający sporządza protokół z przeprowadzonego przeglądu, który podpisują strony umowy bądź osoby 
upoważnione do dokonania przeglądu  w ich imieniu. 

8.  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, a Wykonawca zobowiązuje 
się do bezpłatnego usuwania wad w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. 

9. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad w przedmiocie umowy, Zamawiający może odmówić odbioru do 
czasu ich usunięcia, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady na swój koszt. 

10. Jeżeli stwierdzone wady będą uniemożliwiać użytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo zażądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy, bez ponoszenia na rzecz Wykonawcy kar 
umownych lub innych  świadczeń.  

11. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający upoważniony jest do zlecenia 
wykonania zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 8 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania  umowy  w wysokości 5% ceny ofertowej brutto do dnia 
zawarcia umowy w wysokości ………..…… zł (słownie:…………………………………..), w formie ...…………........  

2. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku wydłużenia 
terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia 
dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony 
okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.  

3. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zmian wynikających z ust. 2 obciążają 
Wykonawcę. 

4.   Zwrot zabezpieczenia nastąpi w dwóch terminach: 
1) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia końcowego odbioru przedmiotu  umowy i przyjęcia przez 

Zamawiającego jako należycie wykonanych, 
2) 30% zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
§ 9 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym przysługuje im prawo odstąpienia 
od umowy.  

 

2.  Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:  
1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo wszczęte postępowanie naprawcze wobec Wykonawcy, albo 

likwidacja, 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 14 dni pomimo pisemnych wezwań 

Zamawiającego do wznowienia  robót, 
4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy,  
5) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 

2010r. Nr 243, poz.1623) bądź wykonuje roboty, które posiadają wady, 
6)   zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a których nie można było 

przewidzieć w dniu zawarcia umowy - art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), 

7)   Wykonawca podzleca roboty bez zgody Zamawiającego. 
 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub 
podpisania protokołu odbioru częściowego wykonanych etapów robót* . 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia - pod rygorem nieważności 
odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny 
robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz:  
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1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z winy której nastąpiło 
odstąpienie od umowy, 

2) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających. 
 

6. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do: 
      1) dokonania odbioru robót w toku na dzień odstąpienia, 
      2) przejęcia terenu budowy pod nadzór Zamawiającego, 
      3) uregulowania wynagrodzenia należnego za wykonanie części przedmiotu umowy, na podstawie skontrolowanej i 

potwierdzonej wartości wykonanych robót przez Inspektora nadzoru oraz wystawionej faktury VAT. 
 

§ 10 
1.  Strony podają adres do korespondencji: 

a) Zamawiający: Gmina Skórzec ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec. 
b)  Wykonawca: ……………………………… 

2. W przypadku zmiany adresu, strona ma obowiązek powiadomić drugą stronę pisemnie o tej zmianie w terminie dwóch 
dni. 

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku ustalonego w ust. 2, korespondencja wysyłana na adres dotychczasowy 
zostanie uznana za doręczoną. 

 
§ 11 

1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu  kary  umowne: 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto, 
2) za opóźnienie  w  wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za  każdy 

dzień opóźnienia, jeżeli opóźnienie trwa nie dłużej niż 20 dni i 0,4% za każdy następny rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  jeżeli opóźnienie trwa nie dłużej niż 20 dni i 0,4% 
za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto.  
3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający nie traci prawa do kary umownej i odszkodowania. 
4.  Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. 
5. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i innych należności wynikających z niniejszej umowy z 

wynagrodzenia określonego w  § 6 ust. 1 umowy. 
 

§ 12 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego 

przez obie strony pod rygorem nieważności. 
2. Zmiana istotnych postanowień  umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 
2.1. w przypadku konieczności zastąpienia osób, pełniących nadzór z ramienia inwestora oraz osób, które zostały 

wskazane w ofercie Wykonawcy do kierowania budową – z powodu wystąpienia okoliczności losowych, w 
szczególności śmierci, choroby, zmiany pracodawcy wskazanej osoby. W takiej sytuacji Wykonawca dostarczy 
pisemne oświadczenie uzasadniające konieczność dokonania takiej zmiany i wskaże w zamian osoby o 
wymaganych kwalifikacjach; 

2.2. warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

2.3. klęski żywiołowej; 
2.4. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w  szczególności wstrzymanie 

realizacji umowy przez Zamawiającego; 
2.5. sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; 
2.6. tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi, wprowadzonych w życie po dacie 

podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 
2.7. oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 
2.8. W przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których 

wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla 
wyeliminowania tych błędów; 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2.1.-2.8. termin wykonania umowy może 
ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

4. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w 
każdym czasie. 
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§ 13 
1. W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę 

postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 21 dni od 

chwili zgłoszenia roszczenia. 
3. Wykonawca może dochodzić roszczeń wynikających z niniejszej Umowy dopiero po bezskutecznym upływie terminu 

określonego w ust. 2, bądź odmowy uznania przez Zamawiającego roszczeń. 
4. Wszystkie  spory,  wynikłe  z  wykonywania  niniejszej  umowy,  które  nie  będą  mogły  być rozstrzygnięte 

polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 14 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 
 

§ 15 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 
 
 

 
                       ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                          WYKONAWCA:                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 


