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Rozdział 1.

Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca,
w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 10 ust
1. w związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.
Podstawa prawna opracowania:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie 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 2013 r. poz. 231).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych zostało opublikowane w (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692).
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych
 strona internetowa Zamawiającego – http://bip.baligrod.pl
 tablice ogłoszeń Urzędu Gminy Baligród.

Rozdział 2.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.:
"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Cisowiec
dz. o nr ewid. 165, 169/1"
2. Szczegółowo przedmiot i zakres zamówienia oraz sposób wykonania określa przedmiar
robót dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie załącznika nr
6 do SIWZ.
3. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy
wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38
ust. 3 ustawy Pzp.
5. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
b) prace mają być wykonane zgodnie z normami, sztuką budowlaną, wedle
powszechnie obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju pracach,
z materiałów własnych Wykonawcy;
c) Wykonawca we własnym
i oznakowania robót;

zakresie

wykona

odpowiednie

zabezpieczenia

d) w czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia
pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz z niepotrzebne urządzenia
prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt;
e) Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku
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z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia
terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (doboru
końcowego robót);
f) Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot
zamówienia.
8. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych
pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod
warunkiem, że zapewni to uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych
od wskazanych przedmiarach, gdzie zostały wymienione pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawa) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art.
30 ust. 1-3 ustawy.
9. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień:
Kod CPV

Rozdział 3.

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział 4. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

Rozdział 5. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15.10.2014 r. od dnia protokolarnego przekazania terenu dla realizacji prac.

Rozdział 7. Informacja o podwykonawcach
Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom.
W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zamierza wykonać przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców,
należy wpisać w formularzu „nie dotyczy”. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza
nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez
udziału podwykonawcy.

Rozdział 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania,
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się,
że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo
do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
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c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć
formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych
do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie
z Pełnomocnikiem;
d) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2.

Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez
dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności
na następujące wymagania:
a) następujące dokumenty i oświadczenia:
 oferta,
 oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3
ustawy
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu
całego konsorcjum.
b) następujące dokumenty i oświadczenia:
 oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 22 ust. 1 pkt 4
w związku z art. 24 ust. 1 pkt 1 – 11 ustawy
 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 Pzp, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub
informację o braku przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 3
do SIWZ),wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

Rozdział 9. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 2 i § 4 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 2013 r.,
poz. 231).

Rozdział 10.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane
z realizacją niniejszego zamówienia publicznego
4

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą
w złotych polskich [ PLN ].

Rozdział 11.

Warunki
udziału w
postępowaniu,
dokonywania oceny spełniania tych warunków

opis

sposobu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ)
dołączonych do oferty.
Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawców,
którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające
błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

1.
2.

3.

Rozdział 12.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

12.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:


oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 4 do SIWZ



opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.

12.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
- aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
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lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
- listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację
o braku przynależności do grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik Nr 3 do
SIWZ), wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
12.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert .
12.4. Dodatkowe dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
12.4.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór załącznik Nr 1 do SIWZ) wraz
z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie dołączonych do SIWZ przedmiarów
robót.
12.4.2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w art. 22 ust. 1, oraz że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp
(wzór załącznik Nr 2 do SIWZ).
12.4.3. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku
przynależności do grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ)
12.5. Wymagane wyżej dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty
z dopiskiem: „za zgodność z oryginałem”.
12.6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie
chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
12.7. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
12.8. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
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Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.

Rozdział 13.

Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium
w kwocie 1 000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych).
2. Forma wadium
Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) w pieniądzu;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) w gwarancjach bankowych;
d) w 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. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
w terminie do dnia 21.08.2014r. do godz. 09:00. Kserokopię polecenia przelewu
potwierdzoną ,,za zgodność z oryginałem" należy dołączyć do oferty. Jeżeli wadium jest
wnoszone w formie innej niż pieniądz oryginały dokumentów, należy złożyć razem z ofertą
w osobnej kopercie.
3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu na konto Zamawiający uzna wadium,
które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia znajduje się na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone 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.
6. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno
zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające
do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /
poręczyciela.
7. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form
wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać
będzie odrzuceniu.
8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte
w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych
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Rozdział 14.
1.

2.

3.

Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania
ofert.
W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona
na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo,
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.

Rozdział 15.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,
a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
się z Wykonawcami

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą w formie
 pisemnej,
 faksem (nr 013 468 44 08)
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu –
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie
SIWZ. We wniosku należy podać:
1)
nazwę i adres Wykonawcy,
2)
nr telefonu i faksu, e-mail,
3)
imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania,
4)
znak postępowania – III.271.10.2014.
SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Baligród,
38-606 Baligród, Pl. Wolności 13, w godzinach urzędowania Zamawiającego tj.
(700 – 1500) lub otrzymać drogą elektroniczną ze strony http://bip.baligrod.pl.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż:
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert lub
2) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Baligród–
http://bip.baligrod.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom,
którzy zarejestrowali się u Zamawiającego (faks: 013 468 44 08 )
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, na stronie internetowej.
Dokonując rejestracji należy podać:
1)
nazwę i adres Wykonawcy,
2)
nr telefonu i faksu, e-mail,
8

3)
4)
5)

imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania,
określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, faxem),
znak postępowania – III.271.10.2014.

9. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
mgr inż. Tomasz Karnasiewicz - do porozumiewania się z Wykonawcami
w sprawach merytorycznych.
mgr inż. Elżbieta Świniarska - do porozumiewania się z Wykonawcami
w sprawach formalnych;
tel. 013 468 40 77 w godz. 700-1500.

Rozdział 16.

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Urząd Gminy Baligród, 38-606 Baligród Pl. Wolności 13
OFERTA NA
"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie
Cisowiec dz. o nr ewid. 165, 169/1"
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
21.08.2014 r. godz. 910
2. Podpisy.
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1)
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze
przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2)
w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców
przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
3. Forma dokumentów i oświadczeń.
1) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie
oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub Pełnomocnika,
2) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy
dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1)
jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą
jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503,
z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ –
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty
na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
2)
zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
5. Informacje pozostałe:
1)
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty,
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2)
3)

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej,

6. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach
do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana
i ponumerowana kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór
stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ).
7. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania
ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 16 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
8. Zwrot oferty bez otwierania
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania
po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

Rozdział 17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy w Baligrodzie, 38-606
Baligród Pl. Wolności 13, sekretariat, w terminie do dnia 21.08.2014 roku, godz. 900.
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Baligrodzie, 38-606 Baligród,
Pl. Wolności 13, sala narad, dnia 21.08.2014 roku, godz. 910.
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa oferenta
i adres, cena brutto, termin realizacji, okres gwarancji i terminy płatności.
Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.

Rozdział 18.

Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym
i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m.in. podatek VAT, upusty,
rabaty.
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3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Cena ofertowa brutto = cena netto + podatek VAT.
5. Cena ofertowa musi być podana w zł (PLN) cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem
należnego podatku VAT.
6. Cena ofertowa powinna być aktualna na dzień składania ofert.

Rozdział 19.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
i sposobu oceny ofert

1. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena ofertowa brutto100%
2. Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria
oceny ofert przedstawione poniżej:
najniższa cena spośród cen wszystkich nieodrzuconych
ofert

Cena =

-----------------------------------------------------------------------------------

x 100 pkt

cena w ocenianej oferty

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów
w wyniku oceny ofert na podstawie wyżej określonych kryteriów oceny oraz którego oferta
odpowiada wymaganiom zawartym w niniejszej specyfikacji.
5. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust.1 ustawy Pzp, w toku badania i oceny ofert może żądać
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty
oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści z zastrzeżeniem Rozdziału 16 pkt. 5
7. Zamawiający poprawia w ofercie oraz niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,
którego oferta została poprawiona w zakresie;
a)

oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
8. Zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp odrzuca ofertę jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
f)

zawiera błędy w obliczeniu ceny,
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g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Rozdział 20.

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty przesłanego faxem.
2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa wyżej jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożona zostanie tylko
jedna oferta.

Rozdział 21.

Wymagania
dotyczące
wykonania umowy.

zabezpieczenia

należytego

Nie pobiera się.

Rozdział 22.

Istotne postanowienia
publicznego.

umowy

w

sprawie

zamówienia

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

Rozdział 23.

Inne informacje.

Nie przewiduje się:
1)
zawarcia umowy ramowej,
2)
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3)
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 24.

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

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie oraz skarga.
Przy czym, zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie od
czynności Zamawiającego dotyczących:
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
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Rozdział 25.

Załączniki do SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy;
Załącznik Nr 2 - Wzór - Oświadczenie, w rozumieniu art. 22 ust.1 i art. 24 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póżn.
zm.)
Załącznik Nr 3 - Wzór – Informacja przynależności do grupy kapitałowej na podstawie
art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póżn. zm.)
Załącznik Nr 4 – Wzór - Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadana takich uprawnień
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy;
Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót;
Załącznik Nr 7 – Przekroje typowe drogi i wodospustu
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

Numer sprawy: III.271.10.2014

……………………………………….
/Nazwa i adres wykonawcy,
tel/fax, REGON, NIP/

………………..…………………………….
/miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTOWY
Wójt Gminy Baligród
38-606 Baligród
Pl. Wolności 13

Odpowiadając na ogłoszenie postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.
zm.), na:
"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Cisowiec
dz. o nr ewid. 165, 169/1"
1. Oferujemy wykonanie powyższego zamówienia:
za cenę brutto…..……….………… zł
(słownie……………………………………………………………….………………………..……zł),
za cenę netto………………………. zł
(słownie ………………………………………………………………..…………………………...zł),
podatek VAT (……%) - ……………………….……zł
(słownie ……………………………………………………………………………………………. zł).
Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
i uwzględnia wszystkie koszty oraz podatki na dzień sporządzenia oferty.
2. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy Zamawiającemu gwarancji na okres
……….miesięcy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru całości zamówienia.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. Warunki płatności: (przelewem na konto:...............................................................................
w terminie ……...dni od daty wykonania robót.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
wykonania zamówienia.
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6. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie własnymi siłami / przy udziale podwykonawców*
w zakresie
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
Nazwisko i imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
8. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………
5)……………………………………………………………………………………………….
6)……………………………………………………………………………………………….
7)……………………………………………………………………………………………….
8)………………………………………………………………………………………………
9)………………………………………………………………………………………………
10)…………………………………………………………………………………………….

9. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:
....................................................., w formie....................................................................
Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
10. Oświadczamy, że wszystkie strony niniejszej oferty są ponumerowane i cała oferta
składa się z ................ stron.

…………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………………………………..
(podpis i imienna pieczątka uprawnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

15

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Numer sprawy: III.271.10.2014

……………………………………….
/Nazwa i adres wykonawcy,
tel/fax, REGON, NIP/

………………..…………………………….
/miejscowość i data/

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCA w rozumieniu art. 22 ust.1 i art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Nazwa: .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Nr telefonu: ................................................. Nr faxu: ................................................................
REGON ...................................................... Internet: http:// ................................................ . pl
występując jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dopełniając
wymogi art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 cytowanej ustawy, oświadcza, że:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
5) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1.

…………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………………………………..
(podpis i imienna pieczątka uprawnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

Numer sprawy: III.271.10.2014

……………………………………….
/Nazwa i adres wykonawcy,
tel/fax, REGON, NIP/

………………..…………………………….
/miejscowość i data/

INFORMACJA
na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na:
"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Cisowiec
dz. o nr ewid. 165, 169/1"
Informuję, że*:
- nie przynależymy do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku
o ochronie konkurencji i konsumentów*
- przynależymy do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku
o ochronie konkurencji i konsumentów*,w skład której wchodzą poniższe podmioty:
1. . ................................................................................................................................... …
2. . .............................................................................................................................. …….
3. . ................................................................................................................................ …..
4. . ………………………………………………………………………………….........................

…………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………………………………..
(podpis i imienna pieczątka uprawnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebnie skreślić
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

Numer sprawy: III.271.10.2014

……………………………………….
/Nazwa i adres wykonawcy,
tel/fax, REGON, NIP/

………………..…………………………….
/miejscowość i data/

Oświadczenie Wykonawcy,
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadana takich uprawnień

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Cisowiec
dz. o nr ewid. 165, 169/1"
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

…………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………………………………..
(podpis i imienna pieczątka uprawnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

Numer sprawy: III.271.10.2014

WZÓR
Umowa Nr ……………./2014
zawarta w dniu …………………roku w Baligrodzie, pomiędzy Gminą Baligród 38-606
Baligród Pl. Wolności 13, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Agatę Pomykała,
NIP: 688-12-44-773, zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”,
a
firmą: ………………………………………………………………….…………………………………
NIP : ………………………………………. REGON : ……………………………………
z siedzibą .………………………………………………...……………………………………………
reprezentowaną przez:
…………………........................................................................................................
zwaną w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą” o następującej treści:
W wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:
"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Cisowiec
dz. o Nr ewid. 165, 169/1"
§2
1. Zakres zamówienia obejmuje roboty szczegółowo ujęte w przedmiarze robót oraz
kosztorysie ofertowym.
§3
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) protokolarnie przekazanie terenu wykonywania robót,
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) przyjęcie terenu wykonywania robót,
b) ustanowienie kierownika robót,
c) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
d) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP oraz ppoż. w trakcie wykonywania
robót,
e) zabezpieczenie terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
f) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
g) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną
wykonanego przedmiotu umowy;
h) Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody i uszkodzenia ciała
lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu
zamówienia.
i) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym
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dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
j) przekazanie Zamawiającemu odpowiednich atestów, aprobat technicznych
i protokołów z przeprowadzonych prób i sprawdzeń.
k) niezwłoczne
informowanie
Zamawiającego
o
problemach
technicznych
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia
robót.
§4
1. Wykonawca, po zapoznaniu się z zakresem robót zapewnia, że posiada niezbędną
wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne
dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane
na warunkach określonych w umowie oraz w SIWZ.
2. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.
3. Ustalony
w
umowie
zakres
przedmiotu
umowy
powierzony
zostanie
podwykonawcy/com w zakresie :................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4 Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda
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. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis pkt 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6. Umowy o której mowa w pkt 4 i 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§5
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 i 2 umowy, w terminie do dnia
15.10.2014 roku
2. Rozpoczęcie robót ustala się od dnia ……………………………….…… roku.
3. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego
i przekazanie obiektu do eksploatacji, a także przekazanie Zamawiającemu wszystkich
znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6
niniejszej umowy.
§6
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych, wraz
z uporządkowaniem terenu budowy po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom
częściowym podlegają roboty zanikające, ulegające zakryciu lub elementy robót według
uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót.
2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik
budowy) i Podwykonawca/Podwykonawcy.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczególności przekazanie: aprobat technicznych, atestów i certyfikatów jakości,
deklaracji zgodności z PN, dotyczących wbudowanych wyrobów budowlanych,
4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni
od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.
5. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić
Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia,
w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania
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się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić
odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.
7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez
Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania
wynikającego z umowy.
8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia
poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonywany po złożeniu stosownego
oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu
w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
9. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru
i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę, nie przystąpi do czynności związanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie
stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, w skład której wejdzie inspektor
nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5
niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury
i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.
§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i § 2 umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie w wysokości:
cena brutto wynosi ........................................................................................................zł
/ słownie ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. złotych/
w tym:
cena netto wynosi ..........................................................................................................zł
/słownie ...............................................................................................................................
............................................................................................................................. złotych/
podatek
VAT
w
wysokości
..........%,
co
stanowi
kwotę
............................/słownie....................................................................................................
..............................................................................................................................złotych/.
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek
bankowy numer konta ................................................................................................................
3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową
za całkowicie zakończone roboty.
4. Wystawienie faktury nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu
odbioru końcowego.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT za wykonane roboty.
6. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 4 przyjmuję się datę uznania na rachunku
Wykonawcy.
§8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot
umowy.
2. Termin gwarancji ustala się na …….……… miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg
od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony
w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy
nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został
wydany w stanie niezupełnym.
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4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego.
Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego
na piśmie o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej
staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.
6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania
technicznego.
7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia
Zamawiający może:
a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,
b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadającej się do usunięcia, lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi,
Zamawiający może:
a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
c) obniżenia wynagrodzenia za wykonane roboty.
§9
1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych, uzupełniających jest następstwem błędów lub
zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego
wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.
§ 10
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14-stu dni od powzięcia wiadomości
jeżeli:
1)
Wykonawca nie podjął realizacji robót objętych umową, pomimo wygrania
przetargu i przekazania terenu budowy w ciągu 7 dni od daty wezwania go przez
Zamawiającego do rozpoczęcia robót.
2)
Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uparcie
nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje
zobowiązania umowne.
3)
Wykonawca zaniechał realizacji robót bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez
okres dłuższy niż 14 dni.
4)
Wykonawca do realizacji zamówienia nie stosuje surowców i materiałów
wskazanych w ofercie lub odmawia wydania dokumentów potwierdzających
wprowadzenie wyrobu do obrotu zgodnie z przepisami.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 14-stu dni od dowiedzenia się jeżeli
Zamawiający:
1)
Nie wypłaca wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu 2 miesięcy od terminu
płatności ustalonego w umowie.
2)
Odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca i Zamawiający zobowiązują
się w terminie 7 dni od daty odstąpienia do sporządzenia szczegółowego protokołu robót
w toku, wg stanu na dzień odstąpienia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać
roboty, zabezpieczyć plac budowy w terminie podanym przez Zamawiającego.
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6. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania
części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
7. W przypadku planowania przez Wykonawcę zmian organizacyjno-prawnych,
tj. ewentualnego połączenia się z innym podmiotem gospodarczym bądź likwidacji, jest on
zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 30 dni przed
planowaną zmianą.
8. W przypadku określonym w ust. 7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia
od umowy terminie 30 dni od powzięcia wiadomości.
§ 11
Strony ustalają, kary umowne z następujących tytułów:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w ukończeniu wykonania przedmiotu umowy, jak również
za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót,
w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,2%
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,
w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenie odszkodowania ponad
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia staje się wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,
b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.
4. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez
potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy za uprzednim powiadomieniem o tym fakcie
na piśmie.
5. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady
nieusunięte w terminie ustalonym. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia
z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia
wady.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących
po stronie Wykonawcy, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania
części przedmiotu umowy.
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.
§ 12
1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej,
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu
i ustaniu.
3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na
nią.
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych nie stanowią inaczej, oraz prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.
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2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji zobowiązań z realizacją
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone
(z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem
przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego
potwierdzonego doręczenia pod adres Zamawiającego.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta stanowią integralną część
umowy.
6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej, nie doprowadzą
do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia
rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla
Zamawiającego.
7. Przedstawicielami Stron są:
a) Zamawiającego: ………..…………………….……………………….Inspektor Nadzoru
b) Wykonawcy: .......................................................................................................
8. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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