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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
dla zamówienia publicznego  

„Przebudowa drogi gminnej Grabonóg Huby - Taniecznica ( obręb Grabonóg )” 
 
I. Gmina Piaski – reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski 
   ul. 6-go Stycznia 1 
   63-820 Piaski 
   Telefon: 0-65/57-19-030 
   Fax: 0-65/57-19-049 
   NIP: 696-17-50-389 
   REGON: 411050563 
   www.bip.piaski-wlkp.pl 
   email: w.furmaniak@piaski-wlkp.pl 
   Godziny urzędowania: poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 715-1515 

 
II.  Tryb udzielenia zamówienia:  

1. Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach  
      wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29  
      stycznia 2004r. ( tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. ) 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia:  
     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Grabonóg Huby –  
     Taniecznica ( obręb Grabonóg ) 
     CPV: 45.23.31.40-2 
     Zakres robót obejmuje m in.: 
     1. Roboty pomiarowe  - 2081,16 mb 
     2. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym o gr. średnio       
         15 cm – 1113,281 m3 
     3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 4cm ( warstwa  
         ścieralna ) – 6816,522 m2 

     4. Wykonawca oznakuje i zabezpieczy miejsca prowadzonych robót na drodze. 
         Prace naleŜy wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 7  
         do niniejszej specyfikacji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. –  
         załącznik nr 8 do SIWZ oraz projektem budowlanym – załącznik Nr 9 do SIWZ 
 
IV. Opis części zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.    
 
V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających –  
    Zamawiający nie przewiduje Ŝadnych zamówień uzupełniających, o których mowa w art.    
     67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
VI. Oferty wariantowe  – nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 
 
VII.  Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 października 2009r. 
            
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   
    spełniania tych warunków:  
     W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć  wykonawcy, którzy spełniają następujące   



     warunki: 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli   
     ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( w przypadku wspólnego    
     ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej  
     Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z  
      nich ) 
      Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli wykonawca przedstawi: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) złoŜy oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych  

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny 
potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne doświadczenie i kwalifikacje ) 

     Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli wykonawca przedstawi: 
a) potwierdzenie wykonania w ciągu ostatnich 5 lat, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwóch robót 
budowlanych odpowiadających swoim rodzajem ( specyfiką robót ) i wartością 
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty i 
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty 
te zostały wykonane naleŜycie ( co najmniej 2 roboty o wartości minimum      
400 000 zł brutto kaŜda ) 

b) dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień. Dokumenty potwierdzające, Ŝe 
dysponują osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy w rozumieniu 
przepisów prawa  budowlanego ( kserokopię uprawnień budowlanych,  aktualne 
zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby InŜynierów 
Budownictwa – obowiązkowo muszą być dołączone do oferty ) 

c) wykaz, Ŝe dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj. wykonawca 
winien wykazać, Ŝe dysponuje następującym sprzętem: wytwórnia mas 
bitumicznych, układarka mas bitumicznych ze sterowaniem elektronicznym, 
walce drogowe – statyczny i ogumiony, samochody samowyładowcze, ciągnik, 
skrapiarki do bitumu, płyty wibracyjne. W przypadku nie posiadania wytwórni 
mas bitumicznych naleŜy podać dostawcę masy bitumicznej.  

d) złoŜy oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych  

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna 
sytuacja ekonomiczna i finansowa )   

      Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli wykonawca przedstawi: 
a) złoŜy oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych  



b) polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  
działalności gospodarczej na sumę minimum 200 000 zł 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze 
zm. ) ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone dokumenty dla 
kaŜdego z nich ) 

    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli wykonawca przedstawi: 
a) złoŜy oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych  
   Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana zgodnie z   
   formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty    
   dokumentach i oświadczeniach oraz informacje zawarte w treści tych dokumentów   
   
IX.  Wykaz oświadczeń lub  dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w   
       celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
       1. Do oferty naleŜy załączyć następujące dokumenty: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  

2. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli 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 oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane 
naleŜycie. NaleŜy wykazać co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim 
rodzajem ( specyfiką robót ) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia ( formularz wykazu robót – załącznik nr 4 do SIWZ ) 

3. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i sprzętu jakimi 
dysponuje Wykonawca – ( formularz wykazu sprzętu  załącznik nr 5 do 
SIWZ ) 

4. Dokumenty potwierdzające, Ŝe kierownik robót posiada odpowiednie 
kwalifikacje oraz przynaleŜy do Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa  

5. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych – ( załącznik nr 2 do SIWZ )  

6. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych – ( załącznik nr 3 do SIWZ )  

7. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe 
wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności na sumę minimum 200 000 zł 

      2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić    
         pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu a do oferty naleŜy załączyć  
         pełnomocnictwo jeśli nie wynika ono z innych załączonych do oferty dokumentów  

3. WyŜej wymienione dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii  
   poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Zamawiający moŜe  
   Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu  
   wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub  
   budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. W przypadku składania elektronicznych  



   kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym  
   podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego  
  certyfikatu. 
4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli  
  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w  
  postępowaniu lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w  
  wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby    
  uniewaŜnienie postępowania. 
5. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium    
   Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt IX ppkt 1)  
   niniejszej SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma  
  siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe:  
  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
  b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 
  c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub   
     zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  
     rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji   
     właściwego organu 
 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt a) i b), powinny być wystawione nie  
    wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym  
    mowa w ppkt c) powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem  
    terminu składania ofert.   
7. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub  
  miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt a) – c)   
  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed  
  notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu  
  zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w  
  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wszystkie dokumenty    
  złoŜone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeŜonych  
  przez składającego ofertę. 

     8. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeŜonych - dokumenty niejawne,  
  składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.  
  Dokumenty złoŜone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem nie    
   podlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeŜonych przez  
  składającego ofertę. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji i dokumentów, których  
  jawność wynika z innych aktów prawnych w tym. M.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy  
  Prawo zamówień publicznych. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja  
  Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym  
  uczestnikom postępowania na ich wniosek   

     9. Do oferty naleŜy dołączyć oświadczenia ( w przypadku wspólnego ubiegania się o  
         udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie  
        muszą być złoŜone przedmiotowe oświadczenia przez kaŜdego z nich ) 

1) w trybie art. 22 ustawy oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków: 
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

ustawy nadają obowiązek posiadania takich uprawnień 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 



W/w oświadczenie moŜna złoŜyć na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 2 do 
SIWZ lub druku własnym wykonawcy 
2) Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych. Oświadczenie moŜna złoŜyć na załączonym druku stanowiącym 
załącznik nr 3 do SIWZ lub druku własnym wykonawcy  

3) Oświadczenie, Ŝe wykonawca zapoznał się z treścią SIWZ i akceptuje ją bez 
zastrzeŜeń ( treść oświadczenia zawarta we wzorze druku oferty ) 

4) Oświadczenie, Ŝe wykonawca zapoznał się ze wzorem umowy dołączonym do 
specyfikacji, akceptuje go i w przypadku wyboru oferty zawrze umowę na 
warunkach jak we wzorze ( treść oświadczenia zawarto we wzorze druku oferty )  

 
X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  
      przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych  
      do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
2. Wszelkie oświadczenia i dokumenty składane przez zamawiających lub wykonawców 

wymagają formy pisemnej. 
3. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia strony porozumieją się w formie innej 

niŜ pisemna, treść przekazanej informacji musi zostać niezwłocznie potwierdzona na 
piśmie. 

4. Oświadczenia i dokumenty przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu 
uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.  

Osobą uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:  
   Witold Furmaniak, tel. 0-65 57-19-030 wew. 28; e-mail:w.furmaniak@piaski-wlkp.pl 
  Urząd Gminy Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski w dni powszednie w godz. od  
         8.00 do 15.00. 

 
XI.  Wadium.  

1. Składający ofertę musi wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie złotych:  
     dziesięć tysięcy 00/100). 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu (na konto wskazane przez Zamawiającego); 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b  
     ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  
     Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66,  
     poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy  
    Piaski na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Odział Piaski             
    nr  97 86780005 0050 0500 4994 0002 
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
6. Wadium w innej formie niŜ pieniądz naleŜy złoŜyć w pokoju Nr 19 Urzędu Gminy  
    Piaski przed upływem terminu składania ofert. / kopię wadium ( np. gwarancję    
    ubezpieczeniową ) załączyć do oferty / 
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeŜeli: 



 1) upłynął termin związania ofertą; 
 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie   
  naleŜytego wykonania tej umowy; 

 3) zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały  
  ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 

 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:  
 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
 2) który został wykluczony z postępowania; 
 3) którego oferta została odrzucona. 

9. ZłoŜenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z  
    postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez  

 wykonawcę prawa do wniesienia protestu.  
 10. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami  

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta  
   została wybrana: 
 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach   
    określonych w ofercie; 
 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn  
  leŜących po stronie wykonawcy. 

 Dowód wpłaty wadium załączyć do oferty 
 
XII.  Termin związania ofertą: 

1. Na podstawie art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy, wykonawca zostaje związany złoŜoną przez 
siebie ofertą 30 dni, tj, do dnia 22.10.2009r 

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu 
związania ofertą zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o 
wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak 
niŜ 60 dni. 

3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 

 
XIII.  Opis sposobu przygotowania ofert:     

1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę i podać tylko jedną cenę. 
2. Ofertę naleŜy sporządzić w formie pisemnej według załączonego formularza                 

( załącznik nr 1 do SIWZ ), czytelnie, w języku polskim, cenę naleŜy podać walucie 
polskiej. Do oferty naleŜy dołączyć kosztorys ofertowy opracowany metodą 
kalkulacji uproszczonej 

3. Oferta winna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli 
Wykonawcy, upowaŜnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, 
zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do 
występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Wszystkie 
załączniki do oferty winny być równieŜ podpisane przez umocowanych 
przedstawicieli Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile 
nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 



5. Wykonawca winien zamieścić ofertę w jednej kopercie/opakowaniu. Kopertę naleŜy 
zaadresować i opisać: „oferta – Przebudowa drogi gminnej Grabonóg Huby - 
Taniecznica ( obręb Grabonóg )" oraz  "nie otwierać przed  23.09.2009r. godz. 
1030”. Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, na odwrocie naleŜy podać nazwę i 
adres oferenta. 

6. Wprowadzenie zmian naleŜy złoŜyć według zasad składania ofert, a koperta musi 
posiadać dodatkowe oznaczenie „zmiana”; koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” 
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 

7. Wykonawca moŜe wycofać złoŜoną ofertę przed upływem terminu składania ofert pod 
warunkiem pisemnego powiadomienia zamawiającego. Powiadomienie o wycofaniu 
oferty naleŜy złoŜyć według zasad składania ofert, a koperta musi posiadać dodatkowe 
oznaczenie „wycofane”. Koperta oznaczona dopiskiem „wycofane” będzie otwierana 
w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania, koperta oferty 
wycofanej nie będzie otwierana. Zwrot oferty nastąpi po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

8. Dokumenty niejawne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, załączone do oferty 
Wykonawca moŜe złoŜyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Nie wypełnienie tego 
punktu nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Zamawiający zaś przyjmie, iŜ 
informacje podane w treści oferty moŜe ujawnić na podstawie art. 96 ust. 3 Prawa o 
zamówieniach publicznych (przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności). 

 
 
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  

1. Pisemne oferty naleŜy składać lub przesłać na adres Zamawiającego: Gmina Piaski,   
ul. 6-go Stycznia 1, - z dopiskiem „dostarczyć do pok. Nr 19” lub składać w pokoju   
nr 19 na ręce przewodniczącego komisji przetargowej Witolda Furmaniaka. 

2. Termin składania ofert   - 23.09.2009r. r.do godz. 1000 
3. Termin otwarcia ofert     - 23.09.2009 r.  o godz. 1030  
4. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy w Piaskach, ul. 6-go Stycznia 1, - salka 

konferencyjna ( pomieszczenie na poziomie piwnicy Urzędu Gminy ) 
5. Oferty moŜna składać osobiście lub przesłać pocztą za pokwitowaniem odbioru, na 

adres zamawiającego - w takim przypadku za termin złoŜenia oferty uznaje się datę          
i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

7. Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa, powołana zarządzeniem Wójta 
Gminy Piaski. Podczas otwarcia podane zostaną nazwy ( firmy ) oraz adresy 
wykonawców, cena ofertowa oraz informacje dotyczące terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.  

8. Ogłoszenie wyników nastąpi po zatwierdzeniu prac Komisji Przetargowej przez Wójta 
Gminy Piaski.  

9. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, ze wskazaniem firmy    
( nazwy) i siedziby wybranego oferenta oraz ceny oferty.  

10. Wynik postępowania zostanie wywieszony w miejscu publicznie dostępnym w 
siedzibie Zamawiającego oraz umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.  



11. Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

 
XV. Opis sposobu obliczenia ceny:  

1. Cenę naleŜy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot 
zamówienia. 

2. W ofercie naleŜy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę 
brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie.  
4. Wykonawca określi cenę wykonania zamówienia z uwzględnieniem wszelkich 

kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia 
 

XVI.  Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty  
         wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w niniejszej specyfikacji. 

      Cena – 100 % 
      - Sposób oceny – punktowo w skali od 0 do 100 pkt 
      - liczba punktów ( C) liczona będzie w następujący sposób  
 

cena oferty najtańszej  
   C =-------------------------------   x 100  
     cena oferty badanej  

      - liczba uzyskanych punktów będzie mnoŜona przez współczynnik 1,0 odpowiadający  
        wadze kryterium 
 Zamawiający przyzna realizację zamówienia wykonawcy, który spełnia wymagane  
 warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień  
 publicznych, spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji i uzyska najwyŜszą  
 ilość punktów. 
 
XVII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
           w  celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

1. O wyniku postępowania wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie, zgodnie             
z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później 
jednak niŜ przed upływem terminu związania ofertą. 

 

 
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
           W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego  
            wykonania umowy 
 
XIX.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej     
         umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór  
         umowy, jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w  
         sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach  

1.  Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy ze zobowiązaniem  
zawartym w ofercie. 



2.  Nie dopuszcza się postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

3.  Wszelkie przyszłe zobowiązania i warunki wymagane przez Zamawiającego określa 
załączony projekt umowy. ( załącznik nr 6 do SIWZ ) 

 
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku   
      postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w  
toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do  
której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść pisemny protest do  
Zamawiającego. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a takŜe treści specyfikacji istotnych  
warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w  
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych  
warunków zamówienia na stronie internetowej. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą,  
gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią.  
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający  
odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub  
protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust.6 ustawy. Protest powinien wskazywać  
oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie,  
zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających  
wniesienie protestu. 

    Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu wyłącznie od 
rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 

   1. opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
   2. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 
   3. odrzucenia oferty 

 
Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące dokumenty:  
1. formularz oferty przetargowej, 
2. formularz oświadczenia z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych 
3. formularz oświadczenia z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych formularz  
4. formularz wykazu robót 
5. formularz wykazu sprzętu 
6. projekt umowy 
7. kosztorys ofertowy  
8. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
 

     Sporządził:  
 
Witold Furmaniak 
Inspektor ds. zamówień publicznych Zatwierdzam: 
 
 Wójt Gminy Piaski 
 
 Zenon Norman 

 
             Piaski, dnia 01.09.2009 r. 

 
 



 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

OFERTA 
 

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania p.n. 

„Przebudowa drogi gminnej Grabonóg Huby - Taniecznica ( obręb Grabonóg )” 

oświadczam, Ŝe zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia           

i akceptuję bez zastrzeŜeń wszystkie postanowienia tam zawarte. .  

 
I. DANE OFERENTA 
 
 1. Nazwa ............................................................................................................................. 

 2. Adres .............................................................................................................................. 

 3. Osoby reprezentujące: 

  a) .................................... stanowisko ............................................. 

  b) ................................... stanowisko ............................................. 

 4. Wytypowana osoba na kierownika robót: 

  ................................................... adres zamieszkania .......................................... 

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

 5. Konto bankowe: .............................................................................................................. 

 6. Numer ewidencji podatkowej NIP ................................................................................... 

 
II. OFERTA 
 

Niniejszym składamy ofertę na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa 

drogi gminnej Grabonóg Huby - Taniecznica ( obręb Grabonóg )” 

Cały zakres zamówienia publicznego oferujemy wykonać za kwotę: 

Cena netto .............................................................................................................. 

Podatek VAT / …../ ………………………………………………………....................... 

Cena brutto ............................................................................................................. 

Słownie brutto:...................................................................................................................    

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

1. Oświadczamy, Ŝe w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do 

poniesienia w celu wykonania zamówienia 



2. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 i nie 

podlegamy wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ustawy Prawo zamowień 

publicznych 

3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 

licząc od terminu składania ofert, tj do dnia 22.10.2009r. 

4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze wzorem umowy dołączonym do SIWZ, 

akceptujemy go i w przypadku wyboru oferty zawrzemy umowę na warunkach jak we 

wzorze. 

5. Oświadczam, iŜ zamierzam/ nie zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy: 

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

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

( zakres robót przewidziany do powierzenia podwykonawcom ) 

Przedkładamy następujące załączniki: 

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………… 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................dnia, .................2009r.                ...............................................................            
                                                                                  /podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej                         
                                                                                          do reprezentowania oferenta/ 
 



Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń zm. ) 
 

 
Nazwa oferenta ................................................................................................................. 

Adres oferenta .................................................................................................................. 

Tel. ............................................................... Fax. ............................................................ 

 

Niniejszym oświadczam, Ŝe spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń 
zm.), to znaczy: 
 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności i czynności związanych z 

przedmiotem zamówienia 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz: 

- dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia * 

- przedkładamy w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia * 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  

 

 

 

Data................................... ...................................................... 
 / pieczątka i podpis upowaŜnionego  

                                                                                                      przedstawiciela oferenta /    
* niewłaściwe skreślić 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE 
w trybie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

 Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń zm. ) 

 

 
Nazwa oferenta ................................................................................................................. 

Adres oferenta .................................................................................................................. 

Tel. ............................................................... Fax. ............................................................ 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczam, Ŝę nie podlegam 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, 

poz. 1655 z późń zm. ) 

 

 

 

Data................................... ...................................................... 
 / pieczątka i podpis upowaŜnionego  

                                                                                                      przedstawiciela oferenta /    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 4 do SIWZ 

WYKAZ 
WYKONANYCH W CI ĄGU OSTATNICH 

PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJ ĄCYCH SWOIM 
RODZAJEM I WARTO ŚCIĄ ROBOTOM BUDOWLANYM 

STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
 

 
zamawiający / inwestor 

 

 
przedmiot zamówienia - wartość 

 
czas realizacji 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
( NaleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane z naleŜycie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................dnia, .................2009r.                ...............................................................            
                                                                                  /podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej                         
                                                                                          do reprezentowania oferenta/ 
 



 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
WYKAZ 

NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZ ĘDZI, SPRZĘTU 
 
 

Urządzenia i sprzęt 
wymagany przez 
zamawiającego 

 

posiadana ilość 
szt. 

Cechy sprzętu - opis Forma władania 
własny/dzierŜawiony 

 
 
 
 

   

 
 
 

 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 

 
 
.............................dnia, .................2009r.                ...............................................................            
                                                                                  /podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej                         
                                                                                          do reprezentowania oferenta/ 



Załącznik nr 6 do SIWZ 

U M O W A  ( projekt ) 

 
 
Zawarta w dniu.......................... w Piaskach pomiędzy Gminą Piaski, reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Piaski    - Zenona Normana,  

mającego siedzibę: ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski, zwanym w dalszej części umowy 

„Zamawiającym”, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  -   ElŜbiety Karolczak 

a  
 

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

zwaną dalej „Wykonawcą” , w imieniu której działają: 
 
1.  ............................   -  ................................ 
 
2.  ...............................   -  ................................... 
 
 

 
Umowę zawarto zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. 

 
 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji następujące roboty: 
    Przebudowa drogi gminnej Grabonóg Huby - Taniecznica ( obręb Grabonóg ) 
2. Wykonanie robot nastąpi zgodnie z: 
    a) specyfikacją istotnych warunków zamówienia i warunkami wynikającymi z   
        obowiązujących przepisów technicznych prawa budowlanego 
    b) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm 
    c) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami 
    d) ofertą przetargową Wykonawcy 
    e) dokumentacją techniczną 
    f) przedmiarem robót, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
 

§ 2. 
Termin realizacji zadania: 
 -    do dnia 30 października 2009r. 
 

§ 3. 
Całość materiałów na zakres robót objętych niniejszą umową zapewnia WYKONAWCA. 
Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów  dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 
1994 r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z poźn. zmianami ).  
 

 



 
§ 4. 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie kosztorysowe za zadanie 
ustalone na podstawie cen jednostkowych, według kosztorysu ofertowego, sporządzonego 
przez Wykonawcę, stanowiącego zalącznik do oferty, którego całkowita kwota na dzień 
otwarcia ofert wynosi …………….......PLN ( słownie złotych 
………………………………………………………………………………………………… ) 
Cena powyŜsza uwzględnia podatek od towarów i usług ( VAT ) 
2. Za roboty nie wykonane, jako zbedne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wynagrodzenie nie przysługuje 
3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem 
ofertowym Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub 
uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy 
4. O konieczności wykonania prac dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i 
nie przekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego 
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemoŜliwej wcześnie do przewidzenia, jeŜeli: 
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub 
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleŜnione od wykonania zamówienia 
dodatkowego, Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego  
 

§ 5. 
1. Rozlicznie wykonawcy nastąpi jednorazowo, po wykonaniu przedmiotu zamówienia 
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót, podpisany przez strony  
    niniejszej umowy 
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur za wykonane roboty w terminie 14 dni licząc od     
    daty ich doręczenia wraz z protokółem odbioru robót 
4. Wykonawca w przypadku opóźnień w zapłacie uprawniony jest do naliczenia  odsetek     
    ustawowych. 

§ 6. 
1. Strony postanawiają, Ŝe cały zakres robót objęty umową Wykonawca będzie wykonywał 
    a) osobiście z wyłączeniem podwykonawców 
    b) z podwykonawcami ( wpisać podwykonawców oraz zakres powierzonego im części  
       zamówienia 
2. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę 
zamawiającego zgodnie z art. 6471 k.c. oraz udzielić wszelkich informacji dotyczących 
podwykonawców i przedstawić umowę lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót określonych w umowie 
3. W przypadku realizacji umowy za pomocą podwykonawców, zgodnie z pkt. 2 zapłata 
wynagrodzenia moŜe nastąpić po przedstawieniu przez Wykonawcę dokonanych rozliczeń i 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy danej części robót, bądź załączeniu faktur do cesji 
praw do wynagrodzenia w tym zakresie na podwykonawcę. 
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełna odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców 
 

§ 7. 
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ................................................................ 
Przedstawicielem Zamawiającego przy wykonywaniu prac będzie Witold Furmaniak 
 



§ 8. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów  
    Ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z określonymi zdarzeniami    
    losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz mienia znajdującego  
    się na terenie budowy, a takŜe do zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i    
    higieny pracy 
3. Wykonawca zapewni prawidłowe oznakowanie terenu budowy przez cały czas jej trwania 
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w  
    wyniku prowadzonych robót oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na  
    skutek wykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy 
 
 

§ 9. 
1. Strony postanawiają, iŜ odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu zamówienia zostanie rozszerzona do okresu do okresu równego okresom 
udzielenia gwarancji i wynosić będzie 36 miesięcy licząc od dnia odbioru zamówienia 
2. W przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanego przedmiotu zamówienia, udzieloną 
gwarancję przedłuŜa się o okres jaki upłynął od chwili stwierdzenia wad i usterek do czasu 
ich usunięcia przez Wykonawcę.  
 

§ 10. 
Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 
tytułów i w podanych wysokościach: 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a/ za kaŜdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości 
wynagrodzenia za daną robotę objętą zleceniem,  

b/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w  wysokości 20 %  
wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  § 4 pkt. 1 

c/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego 
przewyŜszającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości  20 %  
wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  § 4 pkt. 1. 

 
§ 11. 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru. 
2. Zamawiający wyznaczy termin i miejsce odbioru w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia do 
odbioru 
3. W odbiorze będą uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 
4. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru zostanie spisany protokół z odbioru, 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na 
usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze 
5. JeŜeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Wykonawca 
usunie je w terminie i w sposób wskazany przez Zamawiającego. Wady uznaje się za usunięte 
z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. 
6. Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 
tym kosztów. O usunięciu wad Wykonawca zawiadomi pisemni Zamawiającego. 



7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy. 
 

§ 12 
Zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w niŜej wymienionych przypadkach: 
- zmiany stawki podatku VAT 
- zmiany osoby odpowiedzialnej za kierownictwo i nadzór nad wykonaniem umowy 
- zmiany tytułu prawnego do prowadzenia działalności przez Wykonawcę 
- zmiana terminu wykonania zadania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych  
  okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu ( wystąpienie kolizji, konieczność  
  wykonania robót dodatkowych ) 
 

§ 13 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyŜszych okolicznościach  
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 14. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych  oraz Kodeksu cywilnego   
 

§ 15. 
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 16. 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla kaŜdej ze stron. 
 
 

Zamawiający                                                Wykonawca 
 


